
mian po wie trza, zgod nie z pol ski mi
prze pi sa mi oraz nor ma mi to pod sta -
wa przy stą pie nia do re ali za cji. 

Ko lej na kwe stia, to do bór od po -
wied niej ja ko ści ma te ria łów i tu taj
zwy kle wy stę pu ją naj więk sze pro -
ble my, po nie waż ob ser wu je my
obec nie ogrom ny „wy kwit” roz ma -
itych roz wią zań. Nie ste ty nie
wszyst kie ofe ro wa ne sys te my są
sto so wa ne w spo sób zgod ny ze sztu -
ką. Pod sta wo wym i naj czę ściej po -
peł nia nym błę dem jest uży wa nie w
nad mia rze prze wo dów ela stycz nych
ty pu „flex” (fot. 1), czę sto bez izo -
la cji i per fo ra cji pa rosz czel nej.

Prze wo dy te go ty pu po win ny być
sto so wa ne w ogra ni czo nej ilo ści i
po win ny sta no wić mak sy mal nie:
15-20% dłu go ści ca łej in sta la cji.
Do dat ko wo na le ży zwró cić uwa gę,
aby by ły to prze wo dy od po wied niej
ja ko ści, pro du ko wa ne go przez

spraw dzo ne go pro du cen ta. Obec -
nie na ryn ku po ja wi ło się du żo tań -
szych za mien ni ków, nie ste ty ich ja -
kość znacz nie od bie ga od ory gi nal -
nych te go ty pu prze wo dów.

Gru bość izo la cji to bar dzo waż ny
aspekt w sys te mach z od zy skiem
cie pła. Zbyt ma ła izo la cja mo że
spo wo do wać znacz ne stra ty do oto -
cze nia, któ re go nie chce my ogrze -
wać i w ten spo sób za prze pa ści my
ca ły efekt od zy sku cie pła. Ab so lut -
ne mi ni mum to 20 mm, przy czym
ta ka gru bość po win na być sto so wa -
na tyl ko w prze strze ni izo lo wa nej.
Czę stym błę dem jest sto so wa nie
jej na wszyst kich od cin kach in sta -
la cji lub jej brak. Do dat ko wo na le -
ży zwró cić uwa gę, czy wy ko naw ca
sto su je izo la cję zwi nię tą w rol kach
czy skom pre so wa ną w ma łych kar -
to nach - „po ści ska na” zwi nię ta w
kłę bek izo la cja za wsze ma gor sze
wła ści wo ści, acz kol wiek z punk tu

wi dze nia wy ko naw cy jest szyb ka i
ła twiej sza w mon ta żu.

Ko lej na spra wa to moż li wo ści re -
gu la cyj ne in sta la cji – brak od po -
wied niej re gu la cji koń co wej nie tyl -
ko wpły nie na ha łas oraz nie rów no -
mier ny roz kład ci śnie nia, ale też
mo że spo wo do wać nie od po wied nią
wy mia nę po wie trza w ku ba tu rze i
po szcze gól nych po miesz cze niach.

Prze pust ni ce re gu la cyj ne po win ny
być od po wied nio usta wio ne i za -
plom bo wa ne na eta pie roz kła da nia
in sta la cji. Za le ca się po zo sta wić do
nich do stęp ser wi so wy, nie ste ty zwy -
kle nie ma ta kiej moż li wo ści, więc
na le ży to uwzględ nić już przy pro -
jek to wa niu i wy ko ny wa niu in sta la cji.

Uwa ga na czę ste błę dy

Naj czę ściej po ja wia ją cym się błę -
dem jest po mie sza nie cią gów wen -
ty la cyj nych - na wie wu z wy wie wem.
Wy ni ka to nie tyl ko z bra ku wie dzy,
ale czę sto ze zwy kłe go zmę cze nia
„ma te ria łu”. Eki py mon ter skie ob -
ni ża ją ce kosz ty mon ta żu dzia ła ją
„ilo ścio wo”, chcąc wy ko nać jak naj -
więk szą ich ilość w moż li we krót -
kim cza sie, tak by szyb ko roz li czyć
pra cę. Nie ste ty, dzia ła jąc w ten spo -
sób, naj ła twiej jest po peł nić pro sty
błąd, ja kim jest nie wąt pli wie po -
mie sza nie cią gów wen ty la cyj nych.
Z tym zja wi skiem spo ty kam się bar -
dzo czę sto, pod czas wi zji i kon sul -
ta cji na bu do wach.

Bar dziej szcze gó ło wo na le ży też
się przyj rzeć tech ni ce do ci na nia
prze wo dów w wy ko na niu in sta la cji
z bla chy ocyn ko wa nej, tj. np. rur
sztyw nych spi ro - czy pod czas mon -
ta żu nie zo sta je uszko dzo na war -
stwa ocyn ku ele men tu?

Osob ną kwe stią jest es te ty ka in -
sta la cji, któ ra na wet la iko wi po zwa -
la oce nić umie jęt no ści in sta la to ra.
Czę stym wi docz nym błę dem, któ -
ry jest na stęp stwem nie dbal stwa
jest brak za bez pie cze nia in sta la cji
przed za bru dze niem. Za bru dzo na
tyn kiem in sta la cja jest bar dzo trud -
na do wy czysz cze nia (fot. 2 i 3).

Czy stość in sta la cji

Ko lej na spra wa to czy stość in sta -
la cji, któ ra jest wa run kiem za pew -
nie nia od po wied niej ja ko ści po wie -
trza. Na le ży ją za bez pie czyć nie

tyl ko na eta pie mon ta żu, ale też na
eta pie wy bo ru do staw cy ma te ria -
łów. Rzad ko dba się o za bez pie cze -
nie in sta la cji przed za bru dze niem
na eta pie mon ta żu, a jesz cze rza -
dziej w trak cie ma ga zy no wa nia lub
trans por tu ele men tów. Wszyst kie
ele men ty po win ny zo stać spraw -
dzo ne pod ką tem czy sto ści przed
re ali za cją, a przed mon ta żem za le -
cam je pro fi lak tycz nie oczy ścić
(fot. 4, 5).

Do dat ko wym ele men tem za bez -
pie cze nia in sta la cji przed za bru dze -
niem wtór nym jest mi ni mum dwu -
stop nio wa fil tra cja po wie trza (na
czerp ni po wie trza - fil tra cja wstęp -
na, w cen tra li fil tra cja wtór na).

Re gu la cja i ser wis

Mon taż in sta la cji po wi nien zo -
stać za koń czo ny re gu la cją koń co wą.

Jej brak to błąd, któ ry wy ni ka czę -
sto z bra ku pro jek tu i ob li czeń wy -
daj no ści ukła du wen ty la cji, a więc
pod staw do wy ko na nia po mia rów
kon tro l nych i re ali za cji. 

In nym po wo dem bra ku re gu la cji
jest zwy czaj nie brak od po wied nie go
sprzę tu po mia ro we go, któ ry po wi -
nien być stan dar do wym wy po sa że -
niem każ de go in sta la to ra wen ty la cji.

Ostat ni ele men tem pra wi dło we -
go dzia ła nia sys te mu jest re gu lar ny
okre so wy ser wis in sta la cji. Spo sób
ser wi so wa nia i czę sto tli wość po -
win ny zo stać okre ślo ne przez wy -
ko naw cę in sta la cji.
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