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Zielone innowacje - domy bez kominów
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Działanie pasywnego domu opiera się na wzajemnych 
relacjach strat i zysków ciepła. Pozyskiwanie ciepła 
powinno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do powinno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do 
minimum. 

Straty ciepła natomiast są redukowane poprzez wybitną 
izolację cieplną i kompaktową formę domu. 
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W pasywnych obiektach każde 

źródło ciepła jest bezcenne
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W praktyce pozyskiwanie ciepła odbywa się poprzez 
następujące elementy:

• zyski wewnętrzne (ciepło ludzi, zwierząt, urządzeń• zyski wewnętrzne (ciepło ludzi, zwierząt, urządzeń
gospodarstwa domowego itp.)

• pasywne pozyskiwanie energii słonecznej poprzez
przeszklenia południowych fasad

• odzysk ciepła z wentylacji poprzez zastosowanie
wymienników w instalacjach.
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Możliwe jest jednak policzenie, czy budynek spełnia standardy 
domu pasywnego, które określić można w trzech zdaniach:

Parametry energetyczne: zapotrzebowanie na energię cieplną Parametry energetyczne: zapotrzebowanie na energię cieplną 
mniejsze niż 15 kWh/m2

Powietrze: wymiana powietrza w teście ciśnieniowym n50 
mniejsze niż 0,6 h-1 
Parametry energetyczne: energia pierwotna < 120 kWh/m2
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Określone w normie 50Pa utrzymanego nadciśnienia 
w ciągu godziny oznacza w uproszczeniu, że budynek 
w ciągu godziny nie może utracić wspomnianego, w ciągu godziny nie może utracić wspomnianego, 
wytworzonego wewnątrz nadciśnienia. Obrazowo i w 
dużym uproszczeniu: jeśli łączna suma nieszczelności 
budynku jest większa niż starego typu dziurka od 
klucza, budynek nie jest pasywny!
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Minimalna sprawność rekuperatora dla domu 
pasywnego wynosi 87%.
Ważną kwestią jest pobór prądu przez wentylator.Ważną kwestią jest pobór prądu przez wentylator.
Jeśli dla przetłoczenia 300m3 powietrza wentylatory 
rekuperatora zużyją powyżej 200W, to rekuperator 
taki nie nadaje się do domu pasywnego.
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Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
w zakresie wydajności do 1200 m3/h - HELIOS KWLC 1200
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W celu zwiększenia efektywności rekuperatora system uzupełnia 
się o specjalnie elementy peryferyjne zwiększające temperaturę 
powietrza nawiewanego przy minimalnym poborze prądu. 



EL-TEAM

Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła HELIOS LEWT
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Gruntowy solankowy wymiennik ciepła HELIOS SEWT

Zasada poboru ciepła jest podobna do sposobu 
działania pompy ciepła.działania pompy ciepła.
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Klimat się zmienia…

… pora na zmiany!
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Nie wszystkie czujniki pozwalają osiągnąć duże oszczędności!

Czujnik obecności                               Czujnik ruchu
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Czujnik ruchu

100% Światło dzienne

50%

Ruch
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Czujnik obecności

100% Światło dzienne

50%

Ruch
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200 Lux

Wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach nie jest równomierna.

Hts xxl 18

1600 Lux
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Co takiego wyjątkowego jest w czujnikach 
ECO DUAL?

- 2 strefy pomiaru natężenia oświetlenia

Hts xxl 19

A B

Natężenie 
oświetlenia

Natężenie 
oświetlenia
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Przycisk A Przycisk B

Lux
A

Lux
B

Grupa A Grupa B

1107027000
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Niepotrzebne oprawy są wyłączane.

Hts xxl 21

12 h 24 h0 h

LUX

Threshould

e.g. 20 LuxHystereses 

On/ OFF
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Ważną kwestią jest, aby czujnik dział na obszarze całego 
pomieszczenia jednakowo, czyli żeby pole detekcji 
czujnika pokrywało cały obszar pomieszczenia.

Hts xxl 22
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System powinien być spójny. To daje najwięcej korzyści.

Inteligencja
(controler)
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Dom pasywny czy energooszczędny to z jednej strony 

konstrukcja, której działanie ma na celu maksymalne 

wykorzystanie dostępnej energii - zarówno produkowanej wykorzystanie dostępnej energii - zarówno produkowanej 

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Dom taki 

skonstruowany jest najczęściej tak, aby maksymalnie 

wykorzystać energię słoneczną.
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Sterowanie 
żaluzjami

DeszczNatężenia 
oświetlenia

3 fasady
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Nastawienie się wyłącznie na "maksymalne wykorzystanie" 

słońca może spowodować latem efekt "szklarni" i warunki 

wewnątrz budynku zbliżone do tych panujących w 

tropikach. Pierwsza rada: decydując się na dom tropikach. Pierwsza rada: decydując się na dom 

energooszczędny czy pasywny pamiętaj o kontroli 

nadmiaru słońca! W przeciwnym wypadku latem pomoże 

wyłącznie bardzo energożerny klimatyzator dużej mocy.
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Automatyka 
w budynku


