
NAWIEWNIKI OKIENNE 

 

Czym jest nawiewnik okienny i jak działa? 

Współczesne okna są dużo bardziej szczelne niż te, które wstawiano kilkadziesiąt lat temu. Większa 

odporność na przenikanie ciepła wymaga odpowiednio sprawnej wentylacji. Wymiana okien 

w starych domach grozi wzrostem wilgoci i powstaniem grzybów. Wentylację można usprawnić za 

pomocą nawiewników okiennych. 

Wymóg montażu nawiewników okiennych. 

Nawiewniki okienne są to urządzenia, które mają za zadanie dostarczać świeże powietrze z zewnątrz 

i tym samym wymuszać cyrkulację w budynku. Ruch poprzez wentylację usuwa stare, stojące 

powietrze i w ten sposób zmniejsza wilgoć oraz zapewnia lepsze warunki dla domowników. Według 

przepisów budowlanych dopływ powietrza do pomieszczeń bez wentylacji mechanicznej lub 

nawiewno-wywiewnej w określonej ilości powinien być wzmocniony poprzez urządzenia nawiewne 

instalowane w oknach, drzwiach balkonowych lub innych miejscach przegród wewnętrznych. Dotyczy 

to przede wszystkim starych domów oraz bloków. Nawiewniki można podzielić ze względu na sposób 

działania oraz formę montażu. 

Nawiewniki okienne różne sposoby instalacji. 

W przypadku zakupu nowych okien najlepiej jest zdecydować się na ramy wyposażone w nawiewniki, 

których mechanizm będzie odpowiadał parametrom okna PCV. Można je także dobrać oddzielnie. 

Najczęściej montuje się je w górnej części okna ze względu na zachowanie odpowiedniej cyrkulacji 

powietrza, (co najmniej 2 m od poziomu posadzki). Są również rodzaje, które instaluje się na 

zewnętrznej rolecie lub ścianie zewnętrznej. Nawiewniki mogą być umieszczone także między górną 

krawędzią szyby zespolonej a ramiakiem skrzydła, na ościeżnicy lub w profilu skrzydła. Ze względu na 

ingerencję w strukturę okna, w takich przypadkach poleca się skorzystać z usług specjalistów. 

Rodzaje nawiewników okiennych. 

Najprostszym nawiewnikiem jest model sterowany ręcznie. Użytkownik reguluje stopień otwarcia 

i w ten sposób decyduje, ile powietrza może dostawać się do wnętrza. Nie jest to najlepszy rodzaj ze 

względu na to, że działa niezależnie od temperatury i poziomu wilgoci. Ten problem rozwiązano 

w automatycznych nawiewnikach ciśnieniowych, które samodzielnie regulują ilość powietrza pod 

wpływem różnicy ciśnień w pomieszczeniu i na zewnątrz. Użytkownik przeważnie nie może zmieniać 

tych parametrów. Są jednak modele, które pozwalają ręcznie ograniczać przepływ powietrza. 

Nawiewniki ciśnieniowe ochraniają wnętrza przed nadmiernym ochłodzeniem w okresie zimowym, 

co dodatkowo wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Pod tym względem są lepsze niż 

nawiewniki higrosterowane. Te z kolei dopasowują się do ilości wilgoci w pomieszczeniu. 

W przypadku dużego zawilgocenia higroster rozszerza się, natomiast przy małym współczynniku się 

zwęża. Nawiewnik termostatyczny pracuje na podstawie zmian temperatury i ciśnienia na zewnątrz. 

Dopływ powietrza zmniejsza się przy niskiej temperaturze oraz wysokiej różnicy ciśnień. 


