
Arkusz do doboru centrali wentylacyjnej (rekuperatora)  do domu jednorodzinnego  

 

 
Imię i nazwisko Klienta / nazwa Firmy ………………….....………………..............…………………..………….  

 

Adres:...........………………….………………………………………….….………………………………………… 

 

Rodzaj budynku:  

☐ dom jednorodzinny parterowy                            ☐ dom jednorodzinny dwupiętrowy                                 

☐ zabudowa szeregowa                                                                 ☐ inny…………………………… 

 

 

Dane rekuperatora od projektanta*: 

 

Wydajność (m3/h)*: ……………………………………… 

 

Spręż [Pa]*: ……………………………………… 

 

Opor w instalacji (Pa) *: ……………………………………… 

 

Opor w instalacji nawiewnej(Pa) - opór najdłuższego odcinka *: ……………………………………… 

 

Opor w instalacji wywiewnej(Pa) - opór najdłuższego odcinka*: ……………………………………… 

 

*jeżeli dane zostały podane przez projektanta – należy je wpisać  

 

W przypadku braku informacji od projektanta należy uzupełnić pozostałe pola: 

 

Powierzchnia użytkowa budynku (m2): ……………………………………… 

 

Wysokość pomieszczeń:  ……………………………………… 
 

Liczba pomieszczeń: ……………………………………… 

 

Liczba osób przebywająca w budynku: ……………………………………… 

 

 

Liczba i powierzchnia pomieszczeń: 

Np. pokój: 2, 15m2, 18m2 (dwa pokoje o powierzchni 15 m2 oraz 18 m2) 

 

Salon: ……………………………………… 

Sypialnia: ……………………………………… 

Pokój:  ……………………………………… 

 

Kuchnia: ……………………………………… 

Kuchnia otwarta: ……………………………………… 

Łazienka (bez WC): ……………………………………… 

WC: ……………………………………… 

Łazienka (z WC): ……………………………………… 

Pomieszczenie gospodarcze: ……………………………………… 

Garderoba: ……………………………………… 

Hol: ……………………………………… 

Spiżarnia: ……………………………………… 

Wiatrołap: ……………………………………… 

 

Pomieszczenie rekreacyjne np. siłownia domowa: ……………………………………… 

  

Inne pomieszczenia: ……………………………………… 

 

Rodzaj zastosowanej kuchenki: 

         ☐ elektryczna                  ☐ gazowa   



 

Czy w budynku jest kotłownia z kotłem na gaz, węgiel lub drewno ?   

         ☐ tak               ☐ nie  

 

 

Gdzie ma zostać posadowiony rekuperator (miejsce posadowienia 

rekuperatora):……………………………………… 

 

Rodzaj posadowienia rekuperatora: 

              ☐ stojące                     ☐ podwieszane    ☐ nie wiem/obojętnie  

 

Rozmieszczenie króćców: 

              ☐ pionowe (od góry)         ☐ poziome (od boku)  ☐ nie wiem/obojętnie  

 

Rozmiar króćców: ……………………………………… 

 

Czy rekuperator posiada ograniczania gabarytowe? 

                                                               ☐ tak    ☐ nie  

 

Jeśli ,,tak’’ proszę wpisać maksymalne dopuszczalne wymiary rekuperatora: ……………………………… 

 

 

Czy rekuperator posiada ograniczania wagowe? 

                                                               ☐ tak    ☐ nie  

 

Jeśli ,,tak’’ proszę wpisać maksymalną dopuszczalną wagę rekuperatora: ……………………………… 

 

 

Czy rekuperator musi posiadać obejście wymiany ciepła tzw. by-pass? 

☐ tak    ☐ nie 
 

Czy rekuperator musi posiadać możliwość podłączenia pod system inteligentnych budynków?   

☐ tak    ☐ nie 

 

Czy rekuperator ma mieć odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego (zastosowanie wymiennika 

entalpicznego)?   

☐ tak    ☐ nie 

 

Czy rekuperator ma obsługiwać GWC (gruntowy wymiennik ciepła)? 

 

☐ tak    ☐ nie 

 

Czy mają zostać dobrane pozostałe elementy składowe sytemu wentylacji z odzyskiem ciepła tj. kanały 

wentylacyjne, puszki rozprężne itp.?  

☐ tak    ☐ nie 

 

Czy ma zostać stworzony szkic projektowy z rozmieszczeniem anemostatów oraz kanałów wentylacyjnych?   

☐ tak    ☐ nie 

 

Jako załącznik prośba o dołączenie rzutu budynku (najlepiej w formacie CAD lub 

PDF)  
 

Dodatkowe uwagi: ………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

  

………………………………………………………………………………………………………………………. 


