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Po�pra�wa�bi�lan�su�ener�ge�tycz�ne�go�po�miesz�czeń

Sys�te�my�kon�tro�lo�wa�nej�wen�ty�la�cji

po�miesz�czeń�miesz�kal�nych�od�na�wia�ją

po�wie�trze�w�spo�sób�cią�gły�i�rów�no�cze�-

śnie� dzię�ki� na�tu�ral�ne�mu� od�zy�sko�wi

cie�pła�oszczę�dza�ją�ener�gię.�Sys�te�my

te�dba�ją�o� to,� aby� lu�dzie�do�brze� się

czu�li�w�po�wie�trzu�po�zba�wio�nym�ha�ła�-

su,�ku�rzu�i�py�łu,�o�ide�al�nej�za�war�to�ści

wil�go�ci.�Jed�nym�z�pod�sta�wo�wych�sys�-

te�mów� na�tu�ral�ne�go� od�zy�sku� cie�pła

mo�że� być� grun�to�wy� so�lan�ko�wy� wy�-

mien�nik�cie�pła.�Pod�no�si�on�w�spo�sób

istot�ny�efek�tyw�ność�urzą�dzeń�wen�ty�-

la�cyj�nych�z�od�zy�skiem�cie�pła.�Oszczę�-

dza� jesz�cze� wię�cej� ener�gii� i� ob�ni�ża

kosz�ty�ogrze�wa�nia�do�mi�ni�mum.�Jest

opty�mal�nym�uzu�peł�nie�niem�urzą�dzeń

wen�ty�la�cyj�nych�z�od�zy�skiem�cie�pła.

Wy mien nik so lan ko wy

Grun�to�wy� so�lan�ko�wy� wy�mien�nik

cie�pła�wy�ko�rzy�stu�je�fakt,�że�tem�pe�ra�-

tu�ra�wy�stę�pu�ją�ca�w�grun�cie�po�zo�sta�je

w�cią�gu�ca�łe�go�ro�ku�sta�ła.�By�za�pew�-

nić�moż�li�wie�wy�so�ki� od�zysk� cie�pła,

ru�ra�grun�to�wa�wy�mien�ni�ka�cie�pła�uło�-

żo�na�po�win�na�być�co�naj�mniej�na�głę�-

bo�ko�ści� 1,2� m,� gdzie� tem�pe�ra�tu�ra

grun�tu�przez�ca�ły�rok�wy�no�si�ok.�8-

12°C.�Sys�tem�w�cza�sie�po�ry�zi�mo�wej

po�zwa�la�na�wstęp�ne�ogrza�nie�zim�ne�-

go�po�wie�trza�do�14°C.�Dzię�ki�te�mu

po�wie�trze�ze�wnętrz�ne�do�sta�je�się�do

cen�tra�li� wen�ty�la�cyj�nej� z� od�zy�skiem

cie�pła�o�tem�pe�ra�tu�rze�po�wy�żej�0°C,�a

tym� sa�mym� pra�cu�je� bez� za�gro�że�nia

za�mro�że�nia.�Wy�ni�kiem�te�go�jest�wyż�-

szy�sto�pień�sku�tecz�no�ści�oraz�wyż�sza

tem�pe�ra�tu�ra�po�wie�trza�na�wie�wa�ne�go.

W�okre�sie�let�nim�grun�to�wy�so�lan�ko�-

wy� wy�mien�nik� cie�pła� po�wo�du�je

ochła�dza�nie�po�wie�trza�ze�wnętrz�ne�go,

co�da�je�przy�jem�ny�efekt�schła�dza�nia

po�wie�trza�w�po�miesz�cze�niach.

W�cza�sie�przej�ścio�wym�na�stę�pu�je�cyr�-

ku�la�cja�pły�nu�so�lan�ko�we�go�w�za�leż�no�ści

od�mie�rzo�nej�przez�ter�mo�stat�tem�pe�ra�-

tu�ry�ze�wnętrz�nej.�Tym�sa�mym�po�wie�-

trze� ze�wnętrz�ne� do�sta�je� się� sta�le� do

urzą�dze�nia� wen�ty�la�cyj�ne�go� w� sta�nie

ener�ge�tycz�nie� zop�ty�ma�li�zo�wa�nym,

przez�co�do�dat�ko�wo�zo�sta�je�oszczę�dza�na

ener�gia.�Cyr�ku�la�cja�so�lan�ki�w�za�leż�no�ści

od�tem�pe�ra�tu�ry�ze�wnętrz�nej�re�ali�zo�wa�-

na�jest�po�przez�kom�plet�ne�urzą�dze�nie

hy�drau�licz�ne�z�wszyst�ki�mi�ko�niecz�ny�mi

do�pod�łą�cze�nia�ele�men�ta�mi�ste�ro�wa�nia

do�pra�cy�au�to�ma�tycz�nej�lub�ręcz�nej.

Prócz�ze�sta�wu�pom�po�we�go�sys�tem

wy�po�sa�żo�ny�jest�we�wskaź�ni�ki�tem�pe�-

ra�tu�ry,�au�to�ma�tycz�ny�od�po�wietrz�nik�z

za�wo�rem�zwrot�nym,�ter�mo�stat�z�dwo�-

ma�za�da�ny�mi�war�to�ścia�mi�do�au�to�ma�-

tycz�ne�go�ste�ro�wa�nia�obie�gu�so�lan�ki�w

try�bie�pra�cy�la�to/zi�ma�oraz�na�czy�nie

wzbior�cze.�Płyn�na�so�lan�ka�słu�żą�ca�ja�-

ko�no�śnik�cie�pła�znaj�du�je�się�w�ela�-

stycz�nej� ru�rze� ko�lek�to�ra� ziem�ne�go

PEHD�–�32�mm.�Prze�ka�zy�wa�nie�cie�-

pła� od�by�wa� się� po�przez� wy�so�ko

spraw�ny,� alu�mi�nio�wy� wy�mien�nik

umiesz�czo�ny�w�dwu�ścien�nej,�za�izo�lo�-

wa�nej�(izo�la�cja�20�mm)�obu�do�wie�z

bla�chy� sta�lo�wej.� Zin�te�gro�wa�ny� filtr

po�wie�trza�kla�sy�G�3�za�po�bie�ga�prze�-

do�sta�wa�niu�się�bru�dów,�in�sek�tów�itp.

Wy mien nik po wietrz ny

In�nym� sys�te�mem� od�zy�sku� cie�pła

mo�że�być�po�wietrz�ny�grun�to�wy�wy�-

mien�nik�cie�pła.�W�spo�sób�ana�lo�gicz�-

ny� jak�so�lan�ko�wy�wy�mien�nik�cie�pła

wy�ko�rzy�stu�je�wła�ści�wo�ści�tem�pe�ra�tu�-

ro�we�grun�tu,�a�po�wie�trze�ze�wnętrz�ne

za�sy�sa�ne�jest�nie�bez�po�śred�nio,�lecz

po�przez�uło�żo�ny�w�grun�cie�ko�lek�tor

ru�ro�wy.�Ko�lek�tor�sta�no�wi�war�stwo�wa

ru�ra�z�po�li�ety�le�nu�200�mm�prze�zna�-

czo�na�do�ukła�da�nia�w�zie�mi.�Jest�an�-

ty�bak�te�ryj�na�i�an�ty�sta�tycz�na,�pro�sta�w

czysz�cze�niu�i�w�100%�bez�za�pa�cho�wa.

Po�wie�trze� ze�wnętrz�ne� za�sy�sa�ne

jest�do�ko�lek�to�ra�ziem�ne�go�po�przez

ko�lum�nę�ssą�cą�wy�ko�na�ną�ze�sta�li�szla�-

chet�nej� o� es�te�tycz�nym� wy�glą�dzie.

Waż�nym�ele�men�tem�ta�kie�go�roz�wią�-

za�nia�jest�kom�plet�ne�ste�ro�wa�nie.

Za�rów�no�w�przy�pad�ku�grun�to�we�go

wy�mien�ni�ka� so�lan�ko�we�go,� jak� i� po�-

wietrz�ne�go�grun�to�we�go�wy�mien�ni�ka

głów�ny�mi�za�le�ta�mi�sys�te�mu�są:

● oszczęd�ność�ener�gii,

● do�dat�ko�we�wstęp�ne�pod�grze�wa�nie

po�wie�trza�w�okre�sie�zi�mo�wym,

● schła�dza�nie� po�wie�trza� w� okre�sie

let�nim,

● kom�plet�ny�ze�staw�bu�dow�la�ny�ze�wza�-

jem�nie�do�pa�so�wa�ny�mi�kom�po�nen�ta�mi.
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Dla utrzy ma nia zdro we go kli ma tu po miesz czeń, kon tro lo wa na,
me cha nicz na wen ty la cja jest ko niecz no ścią. Osią gnię ta przez
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szej po pra wy bi lan su ener ge tycz ne go.
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