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Błę dy w in sta la cjach wen ty la cyj nych - jak ich unik nąć?

Ro sną ca po pu lar ność sys te mów
wen ty la cji me cha nicz nej z re ku pe ra -
cją spo wo do wa ła wzrost liczby firm
in sta la cyj nych wy ko nu ją cych te go
ty pu sys te my. Nie ste ty wzrost ilo -
ścio wy nie idzie w pa rze z po zio mem
ja ko ści, ja ki pre zen tu ją in sta la to rzy
zaj mu ją cy się mon ta żem ww. sys te -
mów. Pro blem za uwa żam zwłasz cza
w seg men cie ma łych bu dyn ków,
głów nie dom ków jed no ro dzin nych.
W przy pad ku więk szych obiek tów
pro blem nie jest tak wi docz ny, gdyż
pod czas pro ce su bu dow la ne go po ja -
wia ją się oso by kon tro lu ją ce stan -
dard wy ko na nia. Rza dziej po ja wia ją
się oso by funk cyj ne dzia ła ją ce z ra -
mie nia in we sto ra, któ re po tra fi ły by
zwe ry fi ko wać wie dzę i kwa li fi ka cje
firm in sta la cyj nych mon tu ją cych re -
ku pe ra cję w do mach i bu dyn kach
miesz kal nych, gdzie zwy kle ze
wzglę dów na kosz ty ogra ni cza się
obec ność in spek to ra nad zo ru.

Wzrost ilo ści „sa mo zwań czych”
firm in sta la cyj nych spo wo do wa ny
jest po pierw sze ro sną cą po pu lar no -
ścią od na wial nych roz wią zań w od zy -
sku ener gii, a po dru gie z po zor ną ła -
two ścią ich wy ko na nia, zwłasz cza w
przy pad ku bu dyn ków miesz kal nych
– do mów jed no ro dzin nych. W związ -
ku z po wyż szym moż na za ob ser wo -
wać wzrost ilo ści firm, do tej po ry
czę sto na wet nie zwią za nych z bran -
żą in sta la cyj ną, któ re na gle po sta no -
wi ły się rów nież za jąć mon ta żem re -
ku pe ra cji. Sztu ka wen ty la cji wy ma -
ga jed nak od in sta la to ra pew ne go
po zio mu wie dzy oraz sta ran no ści

pod czas jej wy ko ny wa nia. Wen ty la -
cja wpły wa na zdro wie i sa mo po czu -
cie czło wie ka, bez po śred nio od dzia -
łu jąc na je go układ od de cho wy, dla -
te go tak waż ne jest, by wen ty la cji
nie wy ko ny wa ły oso by przy pad ko we,
bez do świad cze nia. Od por ność ukła -
du od de cho we go jest zna cze nie
mniej sza ani że li ukła du po kar mo we -
go. Układ od de cho wy jest bar dziej
wraż li wy na śro do wi sko ze wnętrz ne,
a więc po wie trze, któ rym od dy cha -
my, w związ ku z czym teo re tycz nie
po win ni śmy bar dziej trosz czyć się o
do brą ja kość po wie trza, ani że li po sił -
ków, któ re spo ży wa my. Róż ni ca po -
le ga na tym, że w przy pad ku po kar -
mów, wi dzi my to co zja da my, dzię ki
cze mu ła twiej jest prze pro wa dzić
„oce nę ja ko ści”. W przy pad ku sys te -
mów po wietrz nych nie wi dzi my „za -
sta wy”, tj. in sta la cji ka na ło wej, przez
któ rą „zo sta je po da ny po si łek”, w
tym przy pad ku po wie trze. In sta la cja
po za koń cze niu prac zo sta je w ca ło -
ści za bu do wa na i trud no wów czas
oce nić jej stan dard oraz czy stość.

Trud ny wy bór

Naj czę ściej na de cy zję o wy bo rze
fir my in sta la cyj nej na eta pie ofer ty
ma wpły wa ce na i nie rzad ko to ona
sta no wi osta tecz ny ar gu ment. Nie -
ste ty, ze wzglę du na ilość do stęp -
nych obec nie roz wią zań, bez szcze -
gó ło wej ana li zy ofer ty, bio rąc za
kry te rium wy bo ru tyl ko naj niż sze
kosz ty in we sty cji, moż na się ła two
po my lić, po no sząc w póź niej szym

eta pie do dat ko we na kła dy fi nan so -
we zwią za ne z po praw ka mi i eks -
plo ata cją in sta la cji (zu ży cie prą du
przez sys tem, ma ła spraw ność
ciepl na od zy sku cie pła, ni ska kla sa
fil tra cji).

W pierw szej ko lej no ści na le ży
spraw dzić, czy ofer ta by ła spo rzą -
dzo na w opar ciu o do bre za ło że nia
pro jek to we i ob li cze nia. Pod sta wą
roz po czę cia prac na do bo rem ukła -
du wen ty la cji po wi nien być bi lans

po wie trza oraz uwzględ nie nie moż -
li wo ści mon ta żo wych, co po zwo li
wstęp nie osza co wać spręż in sta la cji.
Za pew nie nie od po wied niej wy daj -
no ści in sta la cji oraz krot no ści wy -
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Do brze za pro jek to wa na i wy ko na na wen ty la cja me cha nicz na z
od zy skiem cie pła, przy no si jej użyt kow ni kom wie le oszczęd no -
ści i za pew nia kom fort, któ re go nie za pew nia w spo sób tak sku -
tecz ny wen ty la cja gra wi ta cyj na. Na le ży jed nak pa mię tać, że źle
wy ko na na wen ty la cja me cha nicz na z re ku pe ra cją mo że przy -
nieść wię cej szkód niż ko rzy ści, dla te go na le ży zwra cać szcze gól -
ną dba łość przy wy bo rze wy ko naw cy in sta la cji. 
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