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Jak zamontowaç rekuperator i... zaoszcz´dziç?

Zaplanowanie wykonania instalacji

wentylacji mechanicznej na etapie

projektowania mo˝e bardzo ograni-

czyç niektóre koszty ponoszone

w trakcie budowy domu, przez co

sam koszt instalacji mo˝e staç si´

wzgl´dnie niski. W ekstremalnych

przypadkach mo˝e okazaç si´, ˝e wy-

konanie zaplanowanej ju˝ w fazie

projektowania domu instalacji b´-

dzie taƒsze ni˝ wykonanie tradycyj-

nej wentylacji grawitacyjnej. 

Przyk∏ad

Pos∏u˝my si´ konkretnym przyk∏a-

dem budynku o powierzchni u˝ytko-

wej oko∏o 180 m2. Standardowo jest to

budynek wyposa˝ony w parter (110

m2) oraz poddasze u˝ytkowe (ok. 70

m2). Inwestor decyduje si´ na zamon-

towanie instalacji wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciep∏a przy jed-

noczesnej rezygnacji z instalacji wen-

tylacji grawitacyjnej, oczywiÊcie z wy-

jàtkiem pomieszczeƒ wymagajàcych

niezale˝nej wentylacji: gara˝u i ko-

t∏owni wyposa˝onej w piec z otwartà

komorà spalania. Instalacja rekupera-

tora w tym konkretnym przypadku zo-

sta∏a wyceniona (z monta˝em) na

kwot´ 12 000 PLN. W pierwszej chwi-

li kwota ta mo˝e wydawaç si´ wysoka,

jednak po dok∏adnej analizie zmian,

jakie mo˝na zastosowaç w budynku,

okazuje si´ ona zupe∏nie inna...

Po wst´pnej analizie projektu oka-

zuje si´, ˝e w przypadku zmiany wen-

tylacji grawitacyjnej na system wen-

tylacji mechanicznej z odzyskiem

ciep∏a mo˝na zrezygnowaç z wymuro-

wania jednego komina wentylacyjne-

go z trzech przewidzianych w projek-

cie architektonicznym. Pozostajà je-

dynie kominy spalinowe wykorzysty-

wane przez piec c.o. oraz komin spa-

linowy kominka, z których zrezygno-

waç nie mo˝na. Okazuje si´ równie˝,

˝e w trakcie budowy rezygnujemy

z zainstalowanych w murach dodat-

kowych kszta∏tek wentylacyjnych,

tzw. zetek - pozostawiamy jedynie

p∏aski mur, bez wprowadzonych do

Êrodka specjalnych ceramicznych

kszta∏tek. Cztery okna po∏aciowe wy-

posa˝one w tzw. mikrowentylacj´ za-

mieniamy na identyczne okna bez

opcji mikrowentylacji, co w przypad-

ku niektórych producentów zmniej-

sza koszt okna po∏aciowego nawet

o 40 do 50%. Jak wyglàdajà w takim

wypadku konkretne oszcz´dnoÊci.

Koszt komina

Samo wymurowanie komina od

parteru do dachu to wydatek - w za-

le˝noÊci od stosowanych materia∏ów

oraz kosztów murarzy - rz´du od

1500 do 2000 PLN. Jednak fragment

komina wystajàcy ponad dachem

musi zostaç wykoƒczony tak, aby do

dachu pasowa∏. Wed∏ug projektu bu-

dowlanego jego górna cz´Êç ma zo-

staç wymurowana z ozdobnej ceg∏y

klinkierowej. Koszt ponaddwumetro-

wego odcinka komina wymurowane-

go z klinkieru, z wewn´trznymi ka-

na∏ami minimum 140 x 140 mm, za-

bezpieczonego miedzianymi ko∏nie-

rzami przed deszczem w miejscu je-

go styku z dachem oraz ∏adnie wy-

koƒczonego (fuga) to dodatkowy

∏àczny wydatek na poziomie oko∏o

3000-3500 PLN. Maksymalna

oszcz´dnoÊç, jakà mo˝emy uzyskaç

rezygnujàc z jednego komina, mo˝e

wi´c wynieÊç nawet 5500 PLN.

OczywiÊcie, jest to wielkoÊç wzgl´d-

na, zale˝na od wielkoÊci komina oraz

rodzaju jego wykoƒczenia.

Generalnie oscyluje na poziomie

od 500 do 2000 PLN, w zale˝noÊci

od iloÊci zastosowanych kszta∏tek.

Koszt ten b´dzie minimalny w przy-

padku kszta∏tek wprowadzonych po

prostu w mur w miejsce standardo-

wego bloczka lub pustaka (do 500

PLN), b´dzie jednak znacznie wi´k-

szy w przypadku jeÊli architekt prze-

widzia∏ d∏ugie kana∏y wentylacyjne

si´gajàce od parteru do kominka za-

montowanego w dachu. Ca∏kowity

ich koszt mo˝e wynieÊç nawet 2000

do 3000 PLN, wliczajàc w to koszt

od 4 do 6 drogich kominków dacho-

wych montowanych zamiast dachó-

wek w miejscach, gdzie ponad dach

wychodzi∏yby kana∏y wentylacji gra-

witacyjnej. Kominków tych w tym

momencie nie zastosujemy wcale.

Przyjmijmy tu maksymalnà oszcz´d-

noÊç na poziomie oko∏o 2000 PLN.

Okno po∏aciowe dobrej klasy zna-

nego producenta o wymiarach ok.

110 x 80 cm, wyposa˝one w mikro-

wentylacj´ kosztuje od 1200 do 1500

PLN za sztuk´. Identyczne okno te-

go samego producenta pozbawione

mikrowentylacji kupimy ju˝ za 700-

-800 PLN. Ró˝nica w cenie czterech

okien mo˝e wynieÊç nawet 2800-

-3200 PLN. Przyjmijmy tu dolnà

wielkoÊç - 2800 PLN.

Wyposa˝anie okien w mikrowenty-

lacj´ lub specjalne nawiewniki higro-
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Spora cz´Êç inwestorów rezygnuje z zainstalowania wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciep∏a, t∏umaczàc to stosunkowo
wysokimi kosztami takiej instalacji. Czy jednak rozumowanie
takie jest do koƒca prawid∏owe?

www.instalator.pl
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