
wśród wy ko naw ców. Du ża spraw -

ność tem pe ra tu ro wa spra wia jed -

nak, że są pro mo wa nym roz wią za -

niem wśród pro jek tan tów. Przy ko -

rzyst nym ukła dzie tem pe ra tur, la -

tem, wy mien nik zo sta nie ak ty wo -

wa ny, by od zy ski wać chłód. Opty -

mal ny od zysk cie pła: 60-85% (od -

zysk wil go ci - wy ni ko wy, do 50%).

Tem pe ra tu ra pra cy: do 50-60°C.

l Ko mo ra mie sza nia / re cyr ku la cja 

Re cyr ku la cja jest naj prost szym i

naj tań szym spo so bem od zy sku cie -

pła do pusz czo nym przez usta wo -

daw cę, nie mo że być jed nak sto so -

wa na za wsze i wszę dzie. 

Nie na le ży jej sto so wać, gdy w po -

wie trzu wy wiew nym znaj du ją się

sub stan cje szko dli we, wy bu cho we

itp. Do dat ko wo stru mień po wie trza

świe że go, pod czas sto so wa nia re cyr -

ku la cji, nie mo że być mniej szy ani -

że li wy ni ka to z wy ma gań hi gie nicz -

nych oraz po wi nien sta no wić min.

10% ca ło ści po wie trza na wie wa ne go.

Jed no cze śnie usta wo daw ca na rzu -

ca sto so wa nie ukła dów re gu la cyj nych

po zwa la ją cych na zwięk sza nie udzia -

łu po wie trza ze wnętrz ne go do 100%

przy ko rzyst nych wa run kach po go do -

wych. Za le tą re cyr ku la cji jest li nio wa

za leż ność po mię dzy spraw no ścią

tem pe ra tu ro wą od zy sku cie pła a

udzia łem pro cen to wym po wie trza

po wrot ne go, tzn. 30% od zy sku cie pła

od po wia da 30% re cyr ku la cji.

Opcje do dat ko we

Do sko na łym uzu peł nie niem sys te -

mów wen ty la cji są roz wią za nia wspo -

ma ga ją ce od zysk ener gii. Wśród do stęp -

nych roz wią zań na uwa gę za słu gu ją:

l grun to we wy mien ni ki cie pła/GWC

- pod grza nie wstęp ne ener gią grun tu,

l po wietrz ne pom py cie pła/PC -

pod grza nie wstęp ne oraz wtór ne

ener gią po wie trza usu wa ne go.

Pom pa cie pła, w od róż nie niu od re ku -

pe ra to rów, mo że być wy ko rzy sta na do

od zy sku cie pła na wet przy bra ku róż ni -

cy tem pe ra tur mię dzy po wie trzem na -

wie wa nym a wy wie wa nym. Sto so wa nie

ww. ukła dów po zwa la ogra ni czyć lub cał -

ko wi cie wy eli mi no wać sto so wa nie na -

grzew nic, przy czym w ta kich sy tu acjach

na le ży do brać cen tra le z uwzględ nie -

niem nie tyl ko ra chun ku eko no micz ne -

go, ale też pa ra me trów po wie trza i do -

dat ko wych opo rów prze pły wu.

In dy wi du al ne 

pro jek to wa nie 

roz wią zań

Wy móg sto so wa nia od zy sku cie pła

wy mu sza na ar chi tek tach no we po dej -

ście do kon struk cji bu dyn ków. Za miast

nie zbęd nych do nie daw na ko mi nów

wen ty la cyj nych, na le ży prze wi dzieć

miej sce dla po trzeb prze pro wa dze nia

in sta la cji wen ty la cji me cha nicz nej ka -

na ło wej oraz po sa do wie nia cen tral

wen ty la cyj no -kli ma ty za cyj nych. Ze

wzglę du na licz ne ogra ni cze nia prze -

strze ni tech nicz nych pod nie sio na zo sta -

je jed no cze śnie po przecz ka dla pro du -

cen tów. Nie zbęd ne sta je się in dy wi du al -

ne pro jek to wa nie urzą dzeń z uwzględ -

nie niem za rów no aspek tów tech nicz -

nych, jak i kon struk cyj nych urzą dzeń.
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