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Ze względu na zdrowie, dobre samopoczucie, komfort, a także 

bezpieczeństwo konieczne jest zapewnienie sprawnej wentylacji 

w pomieszczeniach. Tam przecież spędzamy większość czasu. 

Nawiewnik 
jako podstawowe 
wyposażenie okna

P
owietrze w zamkniętych pomieszczeniach 

ulega zużyciu wskutek obecności i aktyw-

ności mieszkańców. Ponadto jest ono zanie-

czyszczane przez emisję substancji lotnych z mate-

riałów budowlanych, materiałów wykończeniowych 

oraz wyposażenia mieszkań (tzw. – VOC Volatile 

Organic Compound). W przypadku stosowania 

urządzeń grzewczych z otwartym płomieniem do-

datkowo przedostają się do powietrza produkty 

spalania paliwa. Te wszystkie czynniki sprawiają, że 

zużyte powietrze musi być usunięte z pomieszcze-

nia i zastąpione świeżym, napływającym z zewnątrz. 

Sposób w jaki to zrobimy nabiera szczególnego 

znaczenia w dobie oszczędzania energii, uszczel-

niania zewnętrznej skorupy budynków i stosowania 

szczelnych, energooszczędnych okien. 

Warunkiem koniecznym działania wenty-

lacji jest doprowadzenie do wnętrza pomiesz-

czeń świeżego powietrza z zewnątrz. Funkcję 

tę we współczesnym budownictwie spełniają 

nawiewniki montowane w oknach lub ze-

wnętrznych ścianach budynku. Muszą one być 

zastosowane dla zapewnienia prawidłowej wy-

miany powietrza w budynkach obsługiwanych 

przez każdy z następujących systemów:

wentylacja grawitacyjna (naturalna)

wentylacja mechaniczna wywiewna

wentylacja hybrydowa – połączenie wentylacji 

naturalnej z mechaniczną wywiewną z zasto-

sowaniem wentylatorów niskoobrotowych 

jedynie wspomagających naturalny ciąg.

Wyżej wymienione systemy, pomimo że nie 

odzyskują ciepła z powietrza usuwanego, dzięki 

licznym zaletom, ciągle stanowią ponad 90% rynku 

w budynkach nowo wznoszonych i prawie 100% 

rynku w budynkach termomodernizowanych. 

Nawiewniki okienne

Na rynku polskim, podobnie jak na rynkach 

wielu krajów Europy – szczególnie krajów skan-

dynawskich, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, 

rozpowszechniły się nawiewniki zintegrowane 

z konstrukcją okna, zwane potocznie nawiew-

nikami okiennymi. Zdecydowały o tym takie 

cechy jak: łatwość montażu, względnie niska 

cena, niewielkie rozmiary.

Nawiewniki okienne można sklasy#kować 

biorąc pod uwagę:

sposób montażu (szczelinowe, wszybowe)

regulację stopnia otwarcia (ręczna, automa-

tyczna, ręczna i automatyczna)

sposób działania automatycznej regulacji 

(ciśnieniowe, higrosterowane)

dodatkowe wyposażenie (np. akustyczne, 

z podwyższoną izolacyjnością cieplną)

Sposób montażu: nawiewniki 

szczelinowe

Zbudowane są z dwóch zespołów połączo-

nych szczeliną wykonaną w elemencie konstruk-

cyjnym okna. Zespół montowany na zewnątrz 

okna (zwany czerpnią lub okapnikiem) zabez-

piecza nawiewnik przed wpływem wody z opa-

dów atmosferycznych, posiada również siatkę 

przeciw owadom. W niektórych rozwiązaniach 

nawiewników ciśnieniowych czerpnia wyposa-

żona jest również w element umożliwiający au-

tomatyczne sterowanie przepływem. Zespół na-

wiewnika montowany po wewnętrznej stronie 

okna (nazywany regulatorem lub sterownikiem) 

umożliwia zmianę wydajności nawiewnika. 

Nawiewniki szczelinowe montowane są 

w górnych poziomych pro#lach konstrukcyjnych 
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okien. Może to być pro#l skrzydła, ościeżnicy lub 

skrzydła i ościeżnicy. W pro#lach wykonuje się 

szczeliny umożliwiające przepływ powietrza, 

a na nich osadza się elementy nawiewnika. 

W oknach o konstrukcji aluminiowej, drewnia-

no-aluminiowej, kompozytowej oraz PCW szcze-

lina w pro#lu powinna posiadać mufę zabezpie-

czającą przestrzeń konstrukcyjną okna przed 

wpływem zimnego powietrza zewnętrznego. 

W oknach drewnianych nie jest to wymagane 

ze względu na jednolitość profilu. W oknach 

z profili PCW powszechnie przyjął się sposób 

montażu na tzw. przylgach. Szczeliny wyko-

nuję się naprzeciw siebie w przyldze skrzydła 

oraz przyldze ościeżnicy. Powietrze zewnętrzne 

przepływa wtedy najkrótszą drogą przez prze-

strzeń pomiędzy przylgami. Do głównych zalet 

nawiewników szczelinowych należą stosunko-

wo łatwy montaż, możliwość zamontowania 

również w oknach osadzonych w budynku, nie-

wielkie rozmiary, niska cena. 

Sposób montażu: nawiewniki wszybowe

Nazwa rozwiązania pochodzi od dosłownego 

tłumaczenia z języka angielskiego „glazed in ven-

tilators” i oddaje sposób montażu w skrzydle okna 

pomiędzy odpowiednio skróconym zespołem 

szybowym a górnym pro#lem skrzydła. Nawiew-

nik pełni również rolę konstrukcyjną i ustala gór-

ną „swobodną” krawędź zespołu szybowego 

w stosunku do skrzydła. Nawiewniki wszybowe 

są relatywnie duże i zmniejszają powierzchnię 

przeszklenia. Pozwalają jednak na uzyskanie du-

żych wydajności przepływu powietrza.

Regulację stopnia otwarcia: 

nawiewniki o regulacji ręcznej

Są to urządzenia najprostsze, w których sto-

pień otwarcia i tym samym wydajność zależy 

od użytkownika i zmieniających się warunków 

zewnętrznych. Użytkownik musi ręcznie zmie-

niać nastawy nawiewnika, aby dostosować 

wydajność do zmieniających się potrzeb wen-

tylacyjnych. Rozwiązanie to nie chroni również 

przed nadmierną wentylacją prowadzącą do 

strat energii cieplnej.

Regulację stopnia otwarcia: nawiewniki 

o regulacji automatycznej

Na rynku polskim najbardziej rozpowszech-

niły się dwa rozwiązania nawiewników okien-

nych o samoczynnej regulacji stopnia otwarcia. 

W ich konstrukcji wykorzystano różne parame-

try #zyczne do sterowania urządzeniem. W tak 

zwanych nawiewnikach ciśnieniowych wyko-

rzystuje się różnicę ciśnień powietrza wewnątrz 

i na zewnątrz wentylowanego pomieszczenia. 

W tak zwanych nawiewnikach higrosterowa-

nych wykorzystano wilgotność względną po-

wietrza wewnątrz pomieszczenia.

Sposób działania automatycznej 

regulacji: nawiewniki ciśnieniowe

Elementem sterującym przepływem w tego 

typu urządzeniach jest na ogół ruchoma prze-

pustnica lub elastyczna membrana umieszczone 

w strumieniu przepływającego powietrza. Ze 

wzrostem różnicy ciśnień wzrasta prędkość po-

wietrza przepływającego przez nawiewnik, co 

powoduje samoczynne stopniowe przymykanie 

przepustnicy. Spadek różnicy ciśnień zmniej-

sza prędkość przepływu powietrza i sprawia, że 

przepustnica się otwiera. Dzięki temu strumień 

nawiewanego powietrza jest utrzymywany na 

określonym przez producenta poziomie. Mimo 

dużego wzrostu różnicy ciśnień – np. wskutek 

naporu wiatru czy zwiększonego ciągu w kana-

łach wentylacyjnych – wydajność nawiewnika 

jest w przybliżeniu stała. Urządzenie samoczyn-

nie zapobiega nadmiernej wentylacji i ogranicza 

straty energii cieplnej.

Sposób działania automatycznej 

regulacji: Nawiewniki higrosterowane

Urządzenie wyposażone jest w higrometr po-

łączony systemem dźwigni lub sprzęgłem magne-

tycznym z przepustnicą nawiewnika. Higrometr 

– w miarę możliwości – wyeksponowany jest na 

wpływ powietrza wewnętrznego, a jednocześnie 

osłonięty od strumienia powietrza nawiewane-

go. Znane na polskim rynku nawiewniki higro-

sterowane posiadają higrometry z czujnikiem 

w postaci taśmy z higroskopijnego poliamidu. 

Wzrost wilgotności powietrza powoduje wydłu-

żanie taśmy i stopniowe otwieranie przepustnicy 

– spadek wilgotności powoduje kurczenie taśmy 

i przymykanie nawiewnika. Nawiewniki higroste-

rowane pracują w zakresie wilgotności od około 

30% do 70%. Są prostymi urządzeniami, dającymi 

możliwość realizacji atrakcyjnej idei wentylacji o 

zmiennej wydajności dostosowywanej do aktu-

alnych potrzeb w poszczególnych pomieszcze-

niach. Poziom wilgotności względnej w powietrzu 

w danym pomieszczeniu zależy od obecności i 

aktywności użytkowników. W uproszczeniu moż-

na przyjąć, że obecność mieszkańców powoduje 

wzrost wilgotności względnej, a ich brak – zmniej-

szenie. Zatem pomieszczenia o wyższej zawarto-

ści wilgoci będą wentylowane intensywniej, aż do 

obniżenia jej poziomu, a w tych, gdzie jest sucho, 

wymiana powietrza będzie ograniczona (aż do 

wzrostu poziomu wilgoci). W przypadku tego 

rozwiązanie pewne kontrowersje budzi umiej-

scowienie higrometru blisko zimnej powierzchni 

okna oraz w sąsiedztwie napływającego zimnego 

powietrza zewnętrznego.

Zmiana w prawie budowlanym wprowa-

dzona Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 8 listopada 2008 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie, stanowi, że od 1 stycznia 

2009 roku jedynym prawidłowym sposobem do-

prowadzenia powietrza do budynków z wenty-

lacją grawitacyjną i mechaniczną wywiewną są 

urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, 

drzwiach balkonowych lub w innych częściach 

przegród zewnętrznych, gdzie współczynnik in#l-

tracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi bal-

konowych w budynkach mieszkalnych i użytecz-

ności publicznej powinien wynosić maksymalnie 

nawiewnik powinien być podstawowym wyposa-

żeniem nowoczesnego okna wszędzie tam, gdzie 

mamy do czynienia z wentylacja grawitacyjną 

i mechaniczną wywiewną. 

› Nawiewnik higrosterowany firmy BREVIS

› Nawiewnik tradycyjny firmy BREVIS

Napisz do eksperta: marek@brevis.com.pl
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