
sterowane w momencie, gdy w odle-

g∏oÊci 1 do 2 metrów od okna znajdzie

si´ nawiewnik Êwie˝ego powietrza lub

wywiewnik systemu wentylacji me-

chanicznej jest generalnie niezbyt

màdre. Okienne dodatki tego typu to

gad˝ety, z których praktycznie nigdy

w domu korzystaç nie b´dziemy, sko-

ro Êwie˝e powietrze zapewni centrala

z rekuperatorem. Sceptycy zapewne

b´dà tu szukaç argumentów przeciw-

nych, jednak logika podpowiada, ˝e

inwestowanie w mikronawiewniki

okienne jest w tym wypadku po pro-

stu wyrzucaniem pieni´dzy. Oczywi-

Êcie, wskazane jest pozostawienie

mo˝liwoÊci otwierania okien - po pro-

stu przyjemnie jest, szczególnie wio-

snà - otworzyç w ca∏ym domu szeroko

okna, szczególnie jeÊli budujemy go

na wsi lub w pobli˝u lasu. W takiej sy-

tuacji system wentylacji mechanicz-

nej po prostu wy∏àczam.

Ze wzgl´du na doÊç du˝à ró˝norod-

noÊç ofertowà w tej bran˝y i olbrzymie

ró˝nice w cenach rozmaitych typów

okien i drzwi balkonowych trudno jest

dok∏adnie oszacowaç oszcz´dnoÊç

w kosztach ich zakupu, w przypadku

rezygnacji z mikrowentylacji czy na-

wiewników higrosterowanych. Kwota

tej oszcz´dnoÊci przy komplecie okien

i drzwi balkonowych do ca∏ego domu

mo˝e oscylowaç od oko∏o 1500 do na-

wet 10 000 PLN i wi´cej. Aby scepty-

cy mieli swoje trzy grosze, przyjmijmy

absolutnie minimalnà kwot´ oszcz´d-

noÊci na ró˝nicy w typie okien na oko-

∏o 1000 PLN.

Podsumowujàc kwoty oszcz´dnoÊci

uzyskane dzi´ki rezygnacji z niektó-

rych elementów tradycyjnej wentyla-

cji grawitacyjnej w przypadku jednego

z domów w którym firma nasza zain-

stalowa∏a rekuperator, uzyskujemy:
● komin - 5500 PLN; ● zetki - 2000

PLN; ● okna po∏aciowe (4 szt.) -

2800 PLN; ● pozosta∏e okna (mini-

malna kwota) - 1000 PLN.

¸àcznie po màdrym podejÊciu do

problemu instalacji rekuperatora mo-

˝emy zaoszcz´dziç (w tym konkret-

nym przypadku)... 11 300 PLN, przy

czym nie wzi´liÊmy pod uwag´ doÊç

znacznej ró˝nicy w kosztach okien. Po

wyborze konkretnego oferenta, który

zamontowa∏ komplet okien uwzgl´d-

niajàcy rezygnacj´ z mikronawiewni-

ków okiennych, kwota oszcz´dnoÊci

wynios∏a w rzeczywistoÊci - w przy-

padku opisywanego domu - ponad

3800 PLN. Faktyczny koszt instalacji

rekuperatora by∏ wi´c de facto ni˝szy

ni˝ koszt wykonania tradycyjnej wen-

tylacji grawitacyjnej. Logicznie rozu-

mujàc, w tym konkretnym przypadku

pytanie „po jakim czasie zamortyzuje

si´ rekuperator zainstalowany w bu-

dynku“ w∏aÊciwie traci sens, gdy˝

koszt jego instalacji jest niemal równy

lub nawet ni˝szy ni˝ wykonanie pra-

wid∏owo dzia∏ajàcej wentylacji grawi-

tacyjnej. W takim wypadku mówiàc

o kosztach instalacyjnych systemu re-

kuperatora i czasie „po jakim inwe-

stycja si´ zwróci“, mówimy raczej

o systemie, który powoduje znaczne

oszcz´dnoÊci bez dodatkowego

zwi´kszania kosztów instalacyjnych

w nowym budynku mieszkalnym.

Warto wi´c ju˝ w momencie zakupu

projektu architektonicznego budyn-

ku pomyÊleç o tym, jaki typ wentyla-

cji w nim zastosujemy. 
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