O BUDOWANIU

Kaĝdy nowo budowany czy przebudowywany dom, nawet jeĂli teraz wydaje siÚ ucieleĂnieniem marzeñ o wïasnym miejscu na ziemi na wiele lat, kiedyĂ moĝe staÊ siÚ towarem.
Zmiana sytuacji rodzinnej, nasz rozwój zawodowy czy atrakcyjne propozycje pracy w innym mieĂcie czy kraju mogÈ kiedyĂ sprawiÊ,
ĝe nieruchomoĂÊ, w którÈ teraz inwestujemy,
trzeba bÚdzie sprzedaÊ. Jak sprawiÊ, by byïa
atrakcyjna nie tylko dla nas, ale teĝ kogoĂ innego, kto miaïby jÈ przejÈÊ na wïasnoĂÊ i zamieszkaÊ w naszym domu? ZwiÚzïa odpowiedě na to pytanie brzmi: inwestowaÊ w to,
co waĝne i we wszystkim zachowaÊ umiar.
Czy jest to budowa nowego, czy teĝ modernizacja starego domu, dobrze jest tak go dopasowaÊ do istniejÈcej zabudowy, by nie sprawiaï
wraĝenia, ĝe jest siedzibÈ najbogatszych ludzi w okolicy. JeĂli przeinwestujemy, zapewne
kiedyĂ na tym stracimy, bo dom szybko zapracuje na ostrzeĝenie: Uwaga – dom droĝszy niĝ
przypuszczasz.
Co zatem moĝe zainteresowaÊ przyszïego kupca naszego domu i jak do tego przystosowaÊ naszÈ inwestycjÚ? WiÚkszoĂÊ osób
szukajÈcych domu zwraca uwagÚ na to, czy
nieruchomoĂÊ jest poïoĝona w bezpiecznej
okolicy. Realna wartoĂÊ nieruchomoĂci w rejonie o zïej sïawie moĝe byÊ nawet o 30%
niĝsza niĝ takiej samej w miejscu uwaĝanym za spokojne. Dlatego w okolicy uznawanej za maïo bezpiecznÈ warto zainwestowaÊ
w urzÈdzenia zwiÚkszajÈce bezpieczeñstwo:
opisanÈ dalej instalacjÚ inteligentnÈ sterujÈcÈ m.in. systemem alarmowym albo rolety
antywïamaniowe lub najlepiej w jedno i drugie. Takie wyposaĝenie to teĝ skuteczny argument psychologiczny, decydujÈcy czasem
o powodzeniu transakcji.
Dla sporej grupy inwestorów bardzo
waĝne jest, czy dom nie bÚdzie zagra-

ZDANIEM EKSPERTA
WYCENA
NIERUCHOMO¥CI
mgr inĝ. Teresa
Szczerba
Rzeczoznawca
MajÈtkowy
nr uprawnienia 1177
www.serock-nieruchomosci.pl
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Korzystna
Dudek 4, Biuro Projektowe MTM Styl
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem
uĝytkowym i garaĝem jednostanowiskowym
Powierzchnia uĝytkowa – 137,60 m2

wycena
Emilia Rosïaniec

ĝaï zdrowiu, zwïaszcza alergików. JeĂli
uwzglÚdnimy, ĝe 40% Polaków cierpi na
alergie, rozsÈdnÈ inwestycjÈ w domu bÚdÈ
takie urzÈdzenia, jak wentylacja mechaniczna z rekuperatorem czy odkurzacz
centralny.
Coraz czÚĂciej osoby zainteresowane
kupnem domu bÚdÈ pytaÊ, czy jest on energooszczÚdny. Dobrze jest, jeĂli na takie pytanie moĝna odpowiedzieÊ twierdzÈco,
a na dodatek wymieniÊ, jakie zastosowane w domu urzÈdzenia zapewniajÈ, ĝe dom
nie jest drogi w eksploatacji – na przykïad
dziÚki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepïa oraz automatyce w systemie grzewczym lub nawet inte-

ligentnej instalacji, która przez caïÈ dobÚ
dba o racjonalne zuĝycie energii.
Kiedy rozmowy z potencjalnym klientem zaczynajÈ nabieraÊ powaĝnego charakteru, moĝe paĂÊ pytanie o to, czy w budynku sÈ jeszcze jakieĂ udogodnienia. NaszÈ
ofertÚ uatrakcyjni na pewno podgrzewany
podjazd czy chodnik, które dziÚki temu nie
bÚdÈ wymagaïy odĂnieĝania.
Sposoby na zwiÚkszenie wartoĂci domu
prezentujemy na przykïadzie konkretnego projektu: Dudek 4, Biura Projektowego
MTM Styl. W artykule znajdÈ Pañstwo
kosztorysy wykonania wymienionych instalacji oraz schematy dziaïania proponowanych urzÈdzeñ.

Wyceny nieruchomoĂci dokonujÈ rzeczoznawcy majÈtkowi posiadajÈcy licencje wydane przez
Ministerstwo Infrastruktury. Ich listÚ moĝna znaleěÊ
na internetowej stronie Ministerstwa Infrastruktury
www.mi.gov.pl. Koszty wyceny dziaïki z domem zaczynajÈ siÚ od 500 zï netto.
Rzeczoznawca majÈtkowy wyceniajÈc nieruchomoĂÊ, porównuje inne nieruchomoĂci znajdujÈce siÚ
w okolicy, które byïy przedmiotem obrotu na rynku
wïaĂciwym i dla których znane sÈ ceny i warunki
zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomoĂci. I m.in. na podstawie tych informacji sporzÈdza

wycenÚ. Ponadto cechami nieruchomoĂci, które
majÈ wpïyw na jej wartoĂÊ sÈ: lokalizacja, dostÚpnoĂÊ komunikacyjna, wyposaĝenie w media, stan
techniczny budynku oraz standard wykoñczenia.
Przy czym standard wykoñczenia domu, rozumiany jako zespóï dodatkowych elementów wpïywajÈcych na komfort uĝytkowania domu, jest mniej waĝny z uwagi na to, ĝe czÚsto nabywcy majÈ zupeïnie
inny gust i nie sÈ skïonni zapïaciÊ wiÚcej za wprowadzone przez sprzedajÈcego inwestycje.
PrzygotowujÈc dom do sprzedaĝy, moĝna ïatwo
przeinwestowaÊ. Szczególnie dotyczy to inwestycji
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5 sposobów na zwiÚkszenie wartoĂci domu

Podgrzewany podjazd
ZALETY:
zapewnia bezpieczeñstwo, bo dziÚki
skutecznemu odladzaniu nigdy nie jest
Ăliski;
caïkowicie uwalnia od sprzÈtania Ăniegu;
jest tani w eksploatacji i konserwacji.
KOSZTY:
Ceny wg nastÚpujÈcych zaïoĝeñ:
Dï. pow. ogrzewanej podjazdu: 13 m
Szer. pow. ogrzewanej podjazdu: 3 m
Pow: 39 m2
Dï. pow. ogrzewanej chodnika 10 m
Szer. pow. ogrzewanej chodnika 1,5 m
Pow: 15 m2
Podjazd:
Mata grzejna SnowTec 300/13 – 4 szt.
– 933 zï ´ 4 = 3732 zï.
Chodnik:
– 2 szt.
Mata grzejna SnowTec 300/10
300
– 761 zï ´ 2 = 1522 zï.
Regulator temperatury z czujnikiem wilgotnoĂci ETR2G – 1 szt. = 1564 zï.
Moc systemu: 14 kW.
Koszt instalacji z montaĝem*:
10 028 zï
montaĝ
Wycena firmy ELEKTRA

Wprawdzie wielu mieszkañców przedmieĂÊ bardzo sobie ceni zdrowy ruch na
Ăwieĝym powietrzu przy odĂnieĝaniu podjazdów przed wïasnymi domami, jednak sÈ i tacy, którzy przyznajÈ, ĝe w porannym poĂpiechu na takÈ gimnastykÚ
czÚsto brakuje czasu, a czasem teĝ siïy.
Niezawodnym rozwiÈzaniem problemu
jest system przeciwoblodzeniowy zïoĝony
z elektrycznych kabli bÈdě mat grzejnych
zasilanych prÈdem jedno- lub trójfazow elementy takie jak wyposaĝenie kuchni w meble
i sprzÚt AGD lub nowÈ ïazienkÚ.
Zdecydowanie bardziej opïacalne jest zainwestowanie w udogodnienia uniwersalne, wpïywajÈce na
energooszczÚdnoĂÊ (wentylacjÚ mechanicznÈ z odzyskiem ciepïa, instalacjÚ inteligentnÈ) oraz te poprawiajÈce bezpieczeñstwo (rolety antywïamaniowe)
oraz komfort uĝytkowania domu (odkurzacz centralny czy podgrzewany podjazd). PamiÚtajmy takĝe,
ĝe im wyĝszÈ wartoĂÊ nieruchomoĂci oszacuje rzeczoznawca, tym wiÚkszy kredyt przyzna nam bank
(jeĝeli dom ma stanowiÊ zabezpieczenie kredytu).

KIEDY INSTALOWAm:
W tym przypadku zalecenie jest oczywiste – przed poïoĝeniem nawierzchni.
Gdy nawierzchnia jest juĝ uïoĝona, inwestycja w podjazd podgrzewany nie jest
zalecana.

wym, którym steruje regulator z czujnikiem temperatury lub kontroler wspóïpracujÈcy z zestawem czujników temperatury
i wilgoci. System automatycznie dostosowuje siÚ do warunków atmosferycznych,
wïÈczajÈc siÚ i wyïÈczajÈc zaleĝnie od temperatury powietrza i zawilgocenia chronionej powierzchni. Specjalne zabezpieczenia
zapewniajÈ ochronÚ przed poraĝeniem prÈdem elektrycznym.

Przy okazji tematu sprzedaĝy nieruchomoĂci, warto
poruszyÊ jeszcze jednÈ kwestiÚ – dotyczÈcÈ Ăwiadectwa energetycznego. Od 1 stycznia 2009 roku sprzedajÈcy dom powinien je mieÊ. Jednak zgodnie z obecnymi przepisami brak Ăwiadectwa energetycznego
nie uniemoĝliwia zbycia nieruchomoĂci, nie sÈ równieĝ przewidziane ĝadne sankcje za jego brak. Takĝe
zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Notarialnej
Ăwiadectwo nie musi byÊ doïÈczone do aktu notarialnego zbycia nieruchomoĂci. ¥wiadectwa energetyczne w przypadku zbycia nieruchomoĂci sÈ wiÚc wykonywane na ĝyczenie wïaĂciciela. Jednakĝe rosnÈce

Systemy przeciwoblodzeniowe moĝna instalowaÊ pod kaĝdym rodzajem nawierzchni:
betonem, kostkÈ brukowÈ, a nawet asfaltem.
Moc jednostkowÈ instalacji grzewczej
okreĂla siÚ w W/m2, przystosowujÈc jÈ miÚdzy innymi do usytuowania wzglÚdem sÈsiadujÈcych obiektów oraz wymagañ projektowych. Moc ta powinna wynosiÊ od 250 do
400 W/m2.
WiÚcej o podjazdach podgrzewanych
w kolejnych numerach BD: 5, 6, 9.
ceny energii spowodujÈ, ĝe nabywcy coraz czÚĂciej
bÚdÈ domagaÊ siÚ od wïaĂcicieli przedstawienia
Ăwiadectwa energetycznego, na podstawie którego
bÚdzie moĝna oszacowaÊ energochïonnoĂÊ domu,
a tym samym koszty jego ogrzewania.
W dïuĝszej perspektywie ceny starych, ěle ocieplonych i energochïonnych domów zacznÈ spadaÊ.
Lista osób uprawnionych do sporzÈdzania Ăwiadectw energetycznych bÚdzie opublikowana na
stronie Ministerstwa Infrastruktury. Koszt sporzÈdzenia Ăwiadectwa energetycznego to 500–1000 zï;
jest ono waĝne przez 10 lat.
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Ceny brutto

* Koszty montaĝu zaleĝÈ od
o regionu kraju.
Szacowana wartoĂÊ robót instalacyjnych
z rozdzielnicÈ elektrycznÈ
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Instalacja inteligentna
wspóïpraca z systemem
alarmowym

sterowanie
oĂwietleniem

sterowanie
roletami

sterowanie
bramÈ garaĝowÈ
sterowanie
bramÈ wjazdowÈ

KOSZTY:
Inteligenty dom w systemie Xcomfort wedïug wyceny pozwala na:
sterowanie
ogrzewaniem
sterowanie 6 strefami grzewczymi (dom moĝna podzieliÊ na tyle czÚĂci i w kaĝdej z nich, niezaleĝnie utrzymywaÊ innÈ temperaturÚ)
radiowe sterowanie bramÈ wjazdowÈ i garaĝowÈ
sterowanie 12 roletami (automatyczne podnoszenie
i opuszczanie w wybranych porach dnia)
sterowanie oĂwietleniem w caïym domu, w tym 11 ěródeï Ăwiatïa z moĝliwoĂciÈ Ăciemniania
czujnik przeciwzalaniowy zamykajÈcy, w razie zalania, gïówny zawór wody
sterowanie oĂwietleniem za pomocÈ przycisków,
pilotów sterujÈcych oraz paneli sterujÈcych
automatyczne sterowanie podlewaniem ogrodu oraz uruchamianiem Ăwiatïa zewÚtrznego
poïÈczenie z systemem alarmowym
KIEDY INSTALOWAm:
panele sterujÈce Room Manager
PrzewodowÈ instalacjÚ inteligentsterowanie domem poprzez SMS
nÈ najlepiej uïoĝyÊ razem z innymi instalacjami przed rozposymulacjÚ obecnoĂci domowników
czÚciem prac wykoñczeniowych.
sceny Ăwietlne
wyïÈcznik gïówny – jedno naciĂniÚcie gasi wszystkie Ăwiatïa w domu, opuszcza rolety
System bezprzewodowy moĝna zainKoszt instalacji z montaĝem*: 22 700 zï
stalowaÊ w dowolnym czasie – takĝe
Wycena firmy MOELLER ELECTRIC
w domu juĝ wykoñczonym.
* Koszty montaĝu zaleĝÈ od regionu kraju. System moĝe byÊ instalowany etapowo.

Niemal kaĝdÈ czynnoĂÊ zwiÈzanÈ z uĝytkowaniem domu moĝna zautomatyzowaÊ tak,
by od mieszkañców wymagaïa tylko odpowiedniego zaprogramowania urzÈdzeñ sterujÈcych. DziÚki instalacji inteligentnej moĝna
sterowaÊ oĂwietleniem, ogrzewaniem, wentylacjÈ i osïonami okiennymi, by zapewniÊ
mieszkañcom wygodÚ i równoczeĂnie zredukowaÊ zuĝycie energii. Instalacja inteligentna moĝe teĝ – dziÚki magnetycznym czytnikom – otwieraÊ drzwi bez uĝycia kluczy,
a takĝe sterowaÊ urzÈdzeniami znajdujÈcymi
siÚ poza domem – bramÈ garaĝowÈ, furtkÈ,
oĂwiet leniem zewnÚtrznym, kamerami, a nawet zraszaczami ogrodowymi czy fontannÈ.
Instalacja inteligentna moĝe uïatwiaÊ codzienne czynnoĂci w róĝnym stopniu – zaleĝnie od potrzeb. Najprostsza ïÈczy instalacje elektryczne w jeden system, który czuwa
nad: ogrzewaniem, oĂwietleniem, pracÈ urzÈdzeñ elektrycznych i systemów alarmowych,
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a czasem teĝ podlewaniem ogrodu. W systemach bardziej zaawansowanych gïównym
elementem jest jednostka centralna, zwana
potocznie centralÈ, do której doprowadzone sÈ przewody od rozmieszczonych w domu
i na zewnÈtrz czujników ruchu, natÚĝenia
Ăwiatïa, wilgotnoĂci powietrza, ciĂnienia itd.
Z centrali przewody poprowadzone sÈ do
urzÈdzeñ i sprzÚtów domowych: kotïa, grzejników, wentylatorów, oĂwietlenia, ĝaluzji, rolet, domofonu, bramy garaĝowej itd.
Instalacja inteligentna moĝe wymagaÊ poprowadzenia przewodów, ale sÈ teĝ systemy, które ich nie potrzebujÈ, tj. sÈ bezprzewodowe.
Instalacja przewodowa. Firma instalacyjna wykonuje okablowanie wedïug projektu: doprowadza w jedno miejsce budynku kable linii telefonicznej, zasilania energiÈ
elektrycznÈ, przewód telewizji kablowej oraz
przewód anteny RTV. Zamontowana w tym

Ceny brutto

ZALETY:
zapewnia komfort korzystania z wiÚkszoĂci urzÈdzeñ;
pozwala zaoszczÚdziÊ na kosztach energii i utrzymania domu;
dba o wïaĂciwy mikroklimat pomieszczeñ;
zwiÚksza bezpieczeñstwo mieszkañców.

miejscu jednostka centralna bÚdzie odbieraÊ
sygnaïy i wysyïaÊ je do poszczególnych pomieszczeñ i urzÈdzeñ.
NastÚpnie w domu prowadzi siÚ magistralÚ komunikacyjnÈ, czyli wszystkie przewody wchodzÈce w skïad systemu. DziÚki niej
poszczególne urzÈdzenia zostanÈ poïÈczone z jednostkÈ centralnÈ i moĝna bÚdzie nimi
sterowaÊ.
Instalacja bezprzewodowa. TakÈ ïatwiej zastosowaÊ w juĝ istniejÈcych domach.
Komunikacja miÚdzy czujnikami i sterownikami a centralÈ odbywa siÚ wtedy drogÈ radiowÈ. Sygnaï radiowy przenika przez Ăciany, a jego zasiÚg moĝe znacznie przekraczaÊ
30 m, choÊ natÚĝenie emitowanego przy tym
promieniowania elektromagnetycznego jest
ok. 200 razy mniejsze niĝ telefonu komórkowego.
WiÚcej o instalacjach inteligentnych w kolejnych numerach BD: 5, 11–12.
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Rolety antywïamaniowe
ZALETY:
zwiÚkszajÈ bezpieczeñstwo;
zimÈ ograniczajÈ straty ciepïa
uciekajÈcego przez okna, a wiÚc
zmniejszajÈ koszty ogrzewania
domu;
latem chroniÈ dom przed przegrzewaniem, a wiÚc ograniczajÈ koszty klimatyzacji;
zapewniajÈ intymnoĂÊ;
umoĝliwiajÈ caïkowite lub czÚĂciowe zaciemnienie pomieszczenia (np. kina domowego);
tïumiÈ haïasy z zewnÈtrz.
KOSZTY:
12 rolet zewnÚtrznych elewacyjnych na profilu PA 39. Wszystkie
rolety wyposaĝone w rygle automatyczne.
Koszt instalacji z montaĝem*:
7300 zï
Wycena firmy SUN¿AL

KIEDY INSTALOWAm:
W dowolnym czasie po osiÈgniÚciu stanu surowego zamkniÚtego. Najlepiej jednak, gdy
montaĝ rolet antywïamaniowych przewidziany jest w projekcie domu, wówczas znacznie
ïatwiej rozwiÈzaÊ poïÈczenia z nadproĝem i wyeliminowaÊ ewentualne mostki termiczne.

SkïadajÈ siÚ z pancerza (pïaszcza) o profilach aluminiowych lub stalowych wypeïnionych piankÈ poliuretanowÈ, która izoluje
i usztywnia konstrukcjÚ rolet, oraz prowadnic – czyli mocowanych do Ăciany ksztaïtowników, w których przesuwajÈ siÚ brzegi pancerza. Pancerz zwija siÚ na walcu osadzonym
w kasecie (skrzynce), którÈ montuje siÚ nad
oknem.
Rolety sÈ skutecznym zabezpieczeniem
przed wïamaniem, pod warunkiem ĝe:
sÈ wykonane ze stalowych i aluminiowych profili o wzmocnionej konstrukcji
bez perforacji, za to z wypeïnieniem;
sÈ zamontowane we wzmocnionych prowadnicach;
majÈ odpowiednie okucia: zamki i blokady zabezpieczajÈce przed wywaĝeniem.
Rolety antywïamaniowe produkuje siÚ
w 6 klasach odpornoĂci na wïamanie. KlasÚ
dobiera siÚ stosownie do zaïoĝonej techni-

ki, jakÈ miaïby zastosowaÊ wïamywacz: od
ER1 (bez uĝycia narzÚdzi) do ER6 (z uĝyciem
narzÚdzi elektrycznych o duĝej mocy, które
umoĝliwiajÈ sforsowanie przegrody w czasie
nieprzekraczajÈcym 15 minut).
Do rolet antywïamaniowych trzeba zamontowaÊ napÚd elektryczny i zabezpieczenia przed samoczynnym rozwiniÚciem,
bo ich pancerz jest kilkakrotnie ciÚĝszy
niĝ w zwykïych roletach.
Rolety antywïamaniowe mogÈ stanowiÊ
integralnÈ czÚĂÊ rozbudowanego systemu
bezpieczeñstwa, a ich ruch moĝe byÊ odpowiednio zaprogramowany i sterowany centralkÈ alarmowÈ. UtrudniajÈ one intruzom
wtargniÚcie do domu – dziÚki wydïuĝeniu
czasu na reakcjÚ ochrony.
Masa 1 m2 pancerza rolet antywïamaniowych dochodzi do 18 kg, dlatego wymagajÈ one elementów uïatwiajÈcych ich rozwijanie i zwijanie, np. przekïadni lub silnika

elektrycznego, a takĝe bezpiecznika przeciw samorozwiniÚciu oraz fotokomórek.
Przy wyborze rolet zewnÚtrznych warto zatrzymaÊ siÚ nad dwuwarstwowymi.
WykazujÈ one bowiem izolacyjnoĂÊ cieplnÈ i akustycznÈ proporcjonalnÈ do gruboĂci wypeïnienia piankowego, w sezonie
grzewczym moĝna liczyÊ na znaczne (do
20%) ograniczenie zuĝycia energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia z osïonami.
Latem rolety zewnÚtrzne mogÈ przyczyniaÊ siÚ do obniĝenia temperatury w pomieszczeniu nawet o 8°C.
Rolety antywïamaniowe moĝna instalowaÊ
takĝe na drzwiach wejĂciowych. Takie rozwiÈzanie stosuje siÚ jednak rzadko, gïównie
wtedy, gdy domownicy czÚsto wyjeĝdĝajÈ na
dïugi czas, a dom poïoĝony jest w niebezpiecznej okolicy.
WiÚcej o roletach zewnÚtrznych w numerach BD: 5, 6.

BUDUJEMY DOM

okladkowy.indd 57

Ceny brutto

* Koszty montaĝu zaleĝÈ od regionu kraju
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Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepïa
ZALETY:
zmniejsza nawet o 60% koszty ogrzewania domu;
zapewnia staïy dopïyw Ăwieĝego powietrza do wszystkich pomieszczeñ;
pozwala kupiÊ tañszy kocioï, bo o mniejszej mocy;
usuwa nadmiar pary wodnej i nieprzyjemne zapachy;
przyczynia siÚ do zredukowania haïasów dochodzÈcych
z zewnÈtrz oraz zwiÚksza bezpieczeñstwo domowników,
gdyĝ eliminuje potrzebÚ otwierania okien do wietrzenia;
pozwala zrezygnowaÊ z wielu elementów wyposaĝenia domu
(niezbÚdnych przy wentylacji grawitacyjnej): wszystkich kominów wentylacyjnych, nawiewników w oknach lub/i Ăcianach, mikrorozszczelnieñ w oknach, otwieranych okien – tam
gdzie moĝna umyÊ je z zewnÈtrz.

* Koszty montaĝu zaleĝÈ od regionu kraju

Budynki z tradycyjnymi systemami wentylacji wraz z wyrzucanym na zewnÈtrz zuĝytym powietrzem tracÈ zazwyczaj duĝo
ciepïa (a napïywajÈce z zewnÈtrz zimne powietrze wyziÚbia pomieszczenia). W nowoczesnym, energooszczÚdnym domu nie
moĝna na to pozwoliÊ, dlatego stosuje siÚ
rozwiÈzania, które to ciepïo kierujÈ z powrotem do budynku. Jest to moĝliwe, gdy
wszystkie przewody wentylacji – zarówno wywiewnej, jak i nawiewnej – ïÈczÈ siÚ
w jednym przewodzie zbiorczym z wymiennikiem ciepïa – w centrali zwanej rekuperatorem, który odzyskuje ciepïo z usuwanego
z domu ogrzanego powietrza, by ogrzewaÊ nim powietrze pobierane z zewnÈtrz.
Rekuperator skïada siÚ z wymiennika ciepïa, dwóch wentylatorów wymuszajÈcych
przepïyw powietrza oraz filtrów. Oprócz
standardowych filtrów powietrza znajdujÈcych siÚ w rekuperatorze, system wentylacji z odzyskiem ciepïa moĝna wyposaĝyÊ
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w dodatkowy filtr o zwiÚkszonej skutecznoĂci filtracji (montowany w kanale wentylacyjnym).
W domach jednorodzinnych stosuje siÚ rekuperatory, w których dwa strumienie powietrza: jeden – ogrzanego z wnÚtrza domu, i drugi – chïodnego z zewnÈtrz przepïywajÈ przez
wymiennik, stanowiÈcy szczelnÈ przegrodÚ
dobrze przewodzÈcÈ ciepïo. Przed wymiennikiem ciepïa powietrze zewnÚtrzne jest wstÚpnie oczyszczane przez filtr. W wymienniku
dochodzi do podgrzania nawiewanego powietrza. Za wymiennikiem znajduje siÚ drugi
filtr, który dokïadnie oczyszcza powietrze.
Na rynku najczÚĂciej spotykany i najprostszy rodzaj wymiennika to wymiennik
krzyĝowy, w którym ciepïo przekazywane
jest przez równolegle uïoĝone pïyty, miÚdzy którymi w przeciwnych kierunkach
przepïywa zuĝyte i Ăwieĝe powietrze. Jego
sprawnoĂÊ wynosi okoïo 70%. Znacznie
wyĝszy wspóïczynnik sprawnoĂci, bo do-

KIEDY INSTALOWAm:
WentylacjÚ z rekuperatorem najlepiej
zaplanowaÊ przed rozpoczÚciem budowy budynku, choÊ jej póěniejsza instalacja takĝe jest moĝliwa, znacznie jednak droĝsza.

Ceny brutto

KOSZTY:
Centrala wentylacyjna ComfoAir 350 STANDARD wraz
z osprzÚtem 6955 zï
Komplet niezbÚdnych materiaïów instalacyjnych systemu
(ksztaïtki wentylacyjne – trójniki, przepustnice regulacyjne
oraz inne elementy poïÈczeniowe przystosowane do wykorzystania w systemach rekuperacyjnych (1 kpl.), ïÈczna iloĂÊ przewodów wentylacyjnych izolowanych sztywnych i elastycznych (115 m), ïÈczna iloĂÊ anemostatów oraz czerpnia Ăcienna i wyrzutnia (12 szt.),
komplet materiaïów poïÈczeniowych i uszczelniajÈcych – zïÈczki, taĂmy, opaski zaciskowe (1 kpl.), projekt instalacji wentylacyjnej (1 szt.)) 9910 zï
Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Klienta 4280 zï (cena zawiera dojazd ekipy
oraz transport materiaïów do Klienta).
Koszt instalacji z montaĝem*: 21 145 zï
Wycena firmy REKUPERATORY.PL

chodzÈcy do 90%, osiÈga wymiennik przeciwprÈdowy. Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepïa umoĝliwia uĝytkownikom sterowanie iloĂciÈ wymienianego powietrza za pomocÈ regulatorów szybkoĂci pracy wentylatorów (zmniejszajÈc lub
zwiÚkszajÈc ich wydajnoĂÊ).
Instalacja z rekuperatorem nie wymaga
budowy kominów, którymi wyprowadza siÚ
ponad dach przewody wentylacji grawitacyjnej.
Podstawowym elementem, zapewniajÈcym
sprawnÈ pracÚ wentylacji, jest jej projekt. Bez
niego trudno bowiem dobraÊ poszczególne
urzÈdzenia instalacji, zapewniajÈc przy tym
wymaganÈ wydajnoĂÊ wentylacji. Zarówno
projekt, jak i wyposaĝenie domu w takÈ
wentylacjÚ naleĝy powierzyÊ specjalistom
z doĂwiadczeniem.
WiÚcej o wentylacji z rekuperatorem w kolejnych numerach BD: 7–8, 9, 10.
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5 sposobów na zwiÚkszenie wartoĂci domu

Odkurzacz centralny
gniazdo
wylotu powietrza

To najbardziej higieniczny sposób na usuwanie kurzu, bo zassane wraz z nim powietrze odkurzacz ten wydmuchuje poza
budynek. Dlatego teĝ sprzÈtanie odkurzaczem centralnym nie powoduje unoszenia siÚ kurzu, pyïków i roztoczy, co jest
wadÈ wszystkich odkurzaczy tradycyjnych.
Dlatego odkurzacz centralny jest wrÚcz nieodzowny w domu alergika uczulonego na
kurz.
Projektowaniem i montaĝem odkurzaczy
centralnych zajmujÈ siÚ wyspecjalizowane firmy i do nich naleĝy poprowadzenie
rur i przewodów we wïaĂciwy sposób, dobór jednostki centralnej oraz wybór miejsca
jej zainstalowania. Nie naleĝy zatem szukaÊ fachowców poza wyspecjalizowanymi
firmami. Ci bowiem czÚsto oferujÈ wykonanie instalacji z rur kanalizacyjnych, ïÈczonych uszczelkami, które w doĂÊ krótkim
czasie tracÈ swoje wïaĂciwoĂci i system za-

gniazdo ssÈce

wÈĝ ssÈcy

KIEDY INSTALOWAm:
InstalacjÚ centralnego odkurzania rozprowadza siÚ przed rozpoczÚciem robót
wykoñczeniowych.
W juĝ wykoñczonym budynku takĝe moĝna pokusiÊ siÚ o zainstalowanie odkurzacza centralnego – wówczas do rozmieszczenia rur moĝna wykorzystaÊ kanaïy wentylacyjne (jeĂli nie bÚdzie przez to zakïócona wentylacja w domu) czy
miejsce nad podwieszanymi sufitami.

czyna ěle funkcjonowaÊ. Jego naprawa bÚdzie wiÈzaïa siÚ z kuciem Ăcian. Instalacja
centralnego odkurzania powinna byÊ zatem uïoĝona z rur do tego wïaĂnie przeznaczonych – wówczas zyskamy gwarancjÚ
sprawnej instalacji na dïugie lata.
IstotnÈ cechÈ odkurzacza centralnego jest
ïatwoĂÊ obsïugi. UrzÈdzenie wïÈcza siÚ po
wsuniÚciu wÚĝa do gniazda (wersja standardowa) bÈdě przez przesuniÚcie przeïÈcznika na rÈczce.
Moĝna takĝe wybraÊ odkurzacze, których rÈczka wÚĝa wyposaĝona jest w regulator mocy – dziÚki niemu moĝna dostosowaÊ siïÚ ssania do potrzeb i oszczÚdziÊ
energiÚ. Na rynku dostÚpne sÈ takĝe
odkurzacze centralne z tzw. systemem
push&pull – w takich uruchomienie i wyïÈczenie urzÈdzenia odbywa siÚ przez falÚ
powietrza wytworzonÈ przez wydïuĝenie
i skrócenie rÈczki teleskopowej.

Zakup odkurzacza centralnego moĝna
rozïoĝyÊ na dwa etapy. W pierwszym opracowuje siÚ projekt odprowadzenia powietrza na zewnÈtrz i rozprowadza w Ăcianach
rury PVC zakoñczone gniazdami ssÈcymi.
Etap drugi to zakup akcesoriów i jednostki
centralnej oraz jej montaĝ. Rury prowadzi
siÚ moĝliwie najkrótszÈ drogÈ i z minimalnÈ liczbÈ kolanek, ograniczajÈc do minimum liczbÚ zaïamañ i zmian kierunku, by
nie zwiÚkszaÊ oporów przepïywu, gdyĝ powodujÈ one spadek siïy ssania.
Odkurzacze centralne majÈ wiele koñcówek, którymi moĝna odkurzaÊ materace,
meble tapicerowane, a nawet zbieraÊ wodÚ
czy popióï z kominka (jeĂli dokupimy separator do tego przeznaczony), czego zwykle nie moĝna robiÊ odkurzaczem tradycyjnym.
WiÚcej o odkurzaczach centralnych w kolejnych numerach BD: 4, 7–8, 10.

BUDUJEMY DOM

okladkowy.indd 59

szufelka
automatyczna

jednostka centralna

KOSZTY:
1. etap – wykonanie instalacji
szufelka automatyczna – ok. 170 zï, gniazda ssÈce 2 szt. – ok. 50 zï za sztukÚ, gniazdo gospodarcze – ok. 40 zï
punkt ssÈcy – 244 zï/szt.
w sumie – materiaïy i robocizna
ok. 1290 zï
2. etap – zakup jednostki centralnej wraz
z akcesoriami do sprzÈtania
W zaleĝnoĂci od wyboru – od 1000 zï
w najprostszej wersji (model BM 165 +
akcesoria standard) do ok. 2800 zï w wersji lux (model
SC 325 + akcesoria Aspira z regulacjÈ siïy ssÈcej)
Koszt instalacji (dwa etapy) z montaĝem*:
ok. 2300 zï
Wycena firmy BEAM
* Koszty montaĝu zaleĝÈ od regionu kraju

przewody ssawne

Ceny brutto

ZALETY:
uïatwia i przyspiesza sprzÈtanie;
nie zanieczyszcza powietrza, bo zassanego z kurzem nie wdmuchuje
z powrotem do wnÚtrza, nie unosi
teĝ kurzu podmuchem powietrza
wydechowego;
pracuje cicho, wiÚc nie zakïóca wypoczynku, pracy czy innych czynnoĂci; zwïaszcza ĝe jednostkÚ centralnÈ montuje siÚ w pomieszczeniu
niemieszkalnym.
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