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Du¿y asortyment dostêpnych na ryn-
ku urz¹dzeñ, zró¿nicowanych nie

tylko pod wzglêdem technologicznym,
ale równie¿ estetycznym, potrafi niekiedy
przysporzyæ inwestorowi przys³owiowego
bólu g³owy. Niektóre rozwi¹zania ofero-
wane przez producentów kusz¹ bowiem
wydajnoœci¹, pojemnoœci¹, inne atrakcyj-
n¹ cen¹, jeszcze inne sposobem wykona-
nia oraz wygl¹dem zewnêtrznym. Jak
wiêc wybraæ to jedno, w³aœciwe urz¹dze-
nie, które w pe³ni sprosta naszym wszyst-
kim oczekiwaniom? 

Na gaz czy pr¹d?
Wstêpne sprecyzowanie w³asnych po-

trzeb, co do sposobu korzystania z ciep³ej
wody, okreœlenie mo¿liwoœci finansowych
oraz rodzaju zasilania podgrzewacza,
umo¿liwi dobór urz¹dzenia, z którego bê-
dziemy ca³kowicie zadowoleni. Dobór
podgrzewacza zale¿y miêdzy innymi od
zapotrzebowania domowników na ciep³¹
wodê. Na jego wielkoœæ wp³ywa wiele
czynników: iloœæ ³azienek, liczba miejsc
poboru, liczebnoœæ rodziny i jej przyzwy-
czajenia zwi¹zane z korzystaniem z cie-
p³ej wody. Wiadomo, ¿e wiêcej ciep³ej wo-
dy potrzeba, gdy domowników jest du¿o,
ale tak¿e, gdy chcemy korzystaæ z ciep³ej
wody jednoczeœnie w kilku miejscach.
Niew¹tpliwy wp³yw na zu¿ycie ma rów-
nie¿ wyposa¿enie ³azienek. Do nape³nie-
nia wanny potrzeba wiêcej ciep³ej wody,
ni¿ do k¹pieli pod natryskiem.

W zale¿noœci od rodzaju Ÿród³a ener-
gii, oferowane na rynku podgrzewacze za-
silane s¹ energi¹ elektryczn¹ lub gazem. 

Podgrzewacze elektryczne
Zanim zdecydujemy siê na zakup

urz¹dzeñ elektrycznych � nale¿y spraw-
dziæ, czy przydzia³ mocy w naszym domu,
wystarczy w przypadku zwiêkszenia po-
boru energii elektrycznej.

Podgrzewacze te s¹ urz¹dzeniami ta-
nimi, ale ich eksploatacja wymaga wiêk-
szych nak³adów finansowych, ni¿ innych
urz¹dzeñ, na przyk³ad gazowych. W po-
równaniu z gazem energia elektryczna
jest bowiem Ÿród³em ciep³a kilkakrotnie
dro¿szym. Jednak podgrzewacze elek-
tryczne charakteryzuj¹ siê du¿o wy¿sz¹
sprawnoœci¹ wykorzystania energii, ni¿
zasilane gazem.

Omawiane podgrzewacze s¹ urz¹dze-
niami, które wymagaj¹ du¿ego poboru
mocy. Na przyk³ad, aby podgrzaæ jeden
litr wody o 30°C (jeœli temperatura wody
dop³ywaj¹cej wynosi 10°C, a wyp³ywaj¹-
cej  40°C) w ci¹gu jednej minuty, potrzeba
oko³o 2,1 kW mocy. Moc podgrzewacza
zale¿y zaœ od rodzaju instalacji elektrycz-
nej w naszym domu, czyli od przydzia³u
mocy  i rodzaju pr¹du (jedno- lub trójfa-
zowy). 

Podgrzewacze mniejszej mocy, nie-
przekraczaj¹cej 6 kW, mo¿na pod³¹czyæ do
instalacji jednofazowej. S¹ to zazwyczaj
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce pobór wody
z jednego kranu (tzw. jednopunktowe). Za-
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Nowoczesne, zasilane gazem lub energi¹ elektryczn¹
urz¹dzenia do podgrzewania wody gwarantuj¹ odpo-
wiednie, komfortowe przygotowanie ciep³ej wody na

cele u¿ytkowe. Wygl¹daj¹ atrakcyjnie, zajmuj¹ niewiele
miejsca i nadaj¹ siê do instalowania zarówno w no-

wym, jak i starym budownictwie. Odpowiednio
dobrany do naszych potrzeb podgrzewacz zapewni cie-

p³¹ wodê o ka¿dej porze.

AAlleekkssaannddrraa BBeerrsszz

podgrzewacze

WODY

fot. Junkers
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pewniaj¹ strumieñ ciep³ej wody o maksy-
malnej wydajnoœci 3. litrów na minutê.
Trudno jest wiêc przy ich u¿yciu przygoto-
waæ k¹piel w wannie lub pod prysznicem.

Podgrzewacze elektryczne o wiêkszej
mocy – od 6 do 24 kW (wielopunktowe) –
mog¹ jednoczeœnie dostarczaæ ciep³¹ wo-
dê do kilku miejsc odbioru. Strumieñ
przygotowanej przez nie ciep³ej wody wy-
nosi ok. 10 litrów na minutê. Wymagaj¹
one jednak pod³¹czenia do sieci trójfazo-
wej. Rozwi¹zanie takie jest, niestety, dro-
gie i stosuje siê je tylko w szczególnych
przypadkach.

W podgrzewaczach elektrycznych
elementami grzejnymi mog¹ byæ grza³ki
prêtowe lub druty oporowe. W zale¿noœci
od konstrukcji spirala grzewcza mo¿e
znajdowaæ siê w specjalnej obudowie, czy-
li byæ os³oniêta, lub stykaæ siê bezpoœred-
nio z wod¹.

U¿ytkuj¹c elektryczny podgrzewacz
przep³ywowy nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e
on pracowaæ bez wody. Istnieje wówczas
prawdopodobieñstwo uszkodzenia ele-
mentu grzejnego na skutek zapowie-
trzenia. Jeœli zatem nast¹pi przerwa w do-
stawie wody, pamiêtajmy ¿e ponowne w³¹-
czenie do sieci elektrycznej musi byæ po-
przedzone odpowietrzeniem podgrzewa-
cza poprzez odkrêcenie kranu. Producenci
oferuj¹ podgrzewacze, których system
grzejny jest odporny na zapowietrzenie.

Podgrzewacze gazowe 
Podgrzewacze zasilane gazem stosowa-

ne s¹ zazwyczaj w obiektach modernizo-

wanych, w których stare, zu¿yte urz¹dze-
nia gazowe zastêpowane s¹ nowymi �.
Rzadko montuje siê je w nowo budowa-
nych domach jednorodzinnych. W wiêk-
szoœci domów, do których doprowadzony
jest gaz ziemny, czêœciej instalowane s¹
kot³y gazowe dwufunkcyjne lub jedno-
funkcyjne z zasobnikiem ciep³ej wody
u¿ytkowej. Rozwi¹zanie takie jest bo-
wiem najprostsze. 

Podgrzewacze gazowe mog¹ spalaæ za-
równo gaz ziemny, jak i p³ynny. Wystarczy
tylko dostosowaæ palnik do odpowiedniego
rodzaju gazu poprzez dobranie w³aœciwej
dyszy, lub nale¿y wymieniæ ca³y palnik.

Podgrzewacze gazowe kosztuj¹ za-
zwyczaj wiêcej, ni¿ elektryczne, ale s¹
tañsze w eksploatacji, ³atwe w obs³udze
oraz regulacji. Niestety, gaz oraz produkty
jego spalania s¹ szkodliwe dla organizmu
ludzkiego. Dlatego, maj¹c na uwadze bez-
pieczeñstwo u¿ytkowników, podgrzewacze
gazowe, instalowane w pomieszczeniach
mieszkalnych, powinny byæ wyposa¿one
w system przeciwwyp³ywowy gazu, na wy-
padek zgaœniêcia palnika, jak równie¿
w czujnik zaniku ci¹gu kominowego, za-
bezpieczaj¹cy przed nawrotem spalin do
pomieszczenia w przypadku niedro¿noœci
komina. Obecnie wiêkszoœæ nowoczesnych
podgrzewaczy gazowych jest zaopatrzona

tak¿e w inne uk³ady zabezpieczaj¹ce. S¹
to: zabezpieczenie przed zanikiem prze-
p³ywu wody oraz przed nadmiernym jej
nagrzaniem. Podgrzewacze gazowe powin-
ny byæ wyposa¿one w zawór odcinaj¹cy
dop³yw gazu do palnika g³ównego.

Co wybraæ
Decyzjê o wyborze podgrzewacza prze-

znaczonego do konkretnych celów, u³atwia
podstawowa wiedza na temat jego funkcjo-
nowania i budowy. Dlatego warto zapoznaæ
siê z zasad¹ dzia³ania dostêpnych na rynku
urz¹dzeñ, czyli ze sposobem, w jaki przy-
gotowuj¹ one ciep³¹ wodê na cele u¿ytko-
we. A przygotowywaæ j¹ mog¹ na dwa spo-
soby: przep³ywowy oraz pojemnoœciowy.

Podgrzewacze przep³ywowe
Uruchomienie podgrzewaczy prze-

p³ywowych nastêpuje automatycznie,
w momencie odkrêcenia kranu z ciep³¹
wod¹ �. Wraz z jej wyp³ywem, urz¹dze-
nie pobiera energiê niezbêdn¹ do pod-
grzania wody. Taki system umo¿liwia
oszczêdne zu¿ycie nie tylko wody, ale tak-
¿e energii, gdy¿ bêd¹ one pobierane „na
bie¿¹co”, tylko w potrzebnych iloœciach.
Podgrzewacze przep³ywowe wymagaj¹ za-
pewnienia minimalnego ciœnienia wody
dop³ywaj¹cej, aby mog³y zostaæ urucho-
mione. Zazwyczaj jest to min. 0,1 Mpa.
W urz¹dzeniach tych zakrêcenie kranu
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� Elektryczny przep³ywowy podgrzewacz wody
mo¿na zamontowaæ w szafce pod umywalk¹
(fot. Formaster)

� Podgrzewacz gazowy z automatyczn¹ regu-
lacj¹ mocy i piezoelektrycznym zap³onem
(fot. Termet)

� Elektryczny przep³ywowy podgrzewacz wody
o niewielkich wymiarach, wyposa¿ony w elek-
troniczn¹ regulacjê temperatury (fot. Kospel)

Podgrzewacz przep³ywowy nie mo¿e
pracowaæ bez wody.
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jest jednoznaczne z ustaniem przep³ywu
i wy³¹czeniem podgrzewacza.

W podgrzewaczach gazowych, odkrê-
caj¹c zawór w³¹cza siê palnik, który pod-
grzewa wodê przep³ywaj¹c¹ przez miedzia-
ny wymiennik ciep³a. Podgrzewacz mo¿e
byæ uruchamiany przez zapalarkê piezo-
elektryczn¹, która wytwarzaj¹c iskrê zapa-
la gaz. Niektóre firmy oferuj¹ podgrzewa-
cze z zap³onem elektronicznym, który eli-
minuje tzw. p³omieñ dy¿urny, co pozwala
na dodatkow¹ oszczêdnoœæ energii.

Strumieñ wyp³ywaj¹cej wody, który
zmienia siê w zale¿noœci od stopnia otwar-
cia kranu, ma wp³yw na temperaturê czer-
panej wody. Im jest wiêkszy, tym jej tem-
peratura jest mniejsza i odwrotnie. Czasa-
mi zdarza siê, ¿e zaraz po odkrêceniu kra-
nu p³ynie z niego zimna woda. Dzieje siê
tak wtedy, gdy punkt, z którego j¹ czerpie-
my jest znacznie oddalony od podgrzewa-
cza. Czas oczekiwania na ciep³¹ wodê uza-
le¿niony bêdzie wówczas od tej odleg³oœci.

W zale¿noœci od liczby punktów po-
boru ciep³ej wody w domu, podgrzewacze
przep³ywowe mog¹ byæ jedno- lub wielo-
punktowe. Urz¹dzenia jednopunktowe s¹
zazwyczaj ma³ej mocy, maj¹ te¿ ma³¹ wy-
dajnoœæ i jak sama ich nazwa wskazuje,
obs³uguj¹ tylko jeden punkt czerpalny
(kran) �. Stosowane s¹ najczêœciej
w domach o ma³ej liczbie miejsc pobo-
ru wody lub w domkach letniskowych.
Niewielkie rozmiary tych urz¹dzeñ
umo¿liwiaj¹ monta¿ blisko miejsca pobo-
ru, na przyk³ad nad lub pod umywalk¹
czy zlewozmywakiem. Budowa podgrze-
waczy pozwala na przy³¹czenie do nich
dowolnego rodzaju armatury. W zale¿no-
œci od firmy, niektóre urz¹dzenia s¹ fa-

brycznie wyposa¿one w wylewkê oraz ba-
teriê, nawet prysznicow¹ �. Niektóre wy-
lewki mog¹ byæ równie¿ zakoñczone per-
latorem, który miesza wyp³ywaj¹c¹ wodê
z powietrzem, sprawiaj¹c wra¿enie silniej-
szego jej strumienia. Moc przep³ywowych
jednopunktowych podgrzewaczy gazowych
wynosi 6-9 kW, a elektrycznych  3-6 kW.

Podgrzewacze wielopunktowe, za-
zwyczaj o mocy kilkunastu kilowatów
i wiêkszej od urz¹dzeñ jednopunktowych
wydajnoœci, mog¹ zaopatrzyæ w ciep³¹ wo-
dê dom ca³oroczny. Mimo to, stosuj¹c ta-
ki podgrzewacz trudno bêdzie jednoczeœ-
nie korzystaæ z kilku odbiorników. Nawet
jego du¿a moc (do 28 kW) nie zapewni
bowiem takiego podgrzania wody, aby
w tym samym czasie mo¿na by³o nape³niæ
ni¹ wannê i zmyæ naczynia w kuchni.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e iloœæ ciep³ej wo-
dy dostarczanej przez podgrzewacz  zale-
¿y nie tylko od jego mocy, ale tak¿e od po-

cz¹tkowej temperatury dop³ywaj¹cej do
niego zimnej wody, a w urz¹dzeniach za-
silanych energi¹ elektryczn¹, równie¿ od
napiêcia w sieci elektrycznej. Je¿eli bê-
dzie ono ni¿sze ni¿ 230 V – w instalacji
jednofazowej lub 400 V – w trójfazowej,
moc podgrzewacza mo¿e ulec obni¿eniu
w stosunku do mocy podanej przez pro-
ducenta. Mo¿liwe jest natomiast jedno-
czesne korzystanie z umywalki i zlewo-
zmywaka, ze wzglêdu na mniejsz¹ iloœæ
czerpanej w tych miejscach wody.

Decyduj¹c siê na przep³ywowy pod-
grzewacz nale¿y pamiêtaæ jedynie o jego
odpowiednim, centralnym usytuowaniu. 

Uwaga! Wszystkie podgrzewacze
przep³ywowe powinny byæ oznaczone
Znakiem Bezpieczeñstwa B.

Podgrzewacze pojemnoœciowe
Dobrze dobrany podgrzewacz pojem-

noœciowy, mo¿e zapewniæ ca³ej rodzinie
komfortow¹ iloœæ ciep³ej wody o wymaga-
nej, sta³ej temperaturze. Urz¹dzenia te
nie tylko podgrzewaj¹ wodê, ale j¹ te¿
magazynuj¹ �. W domach jednorodzin-
nych najczêœciej stosowane s¹ podgrzewa-
cze o pojemnoœci 80-300 l. Ale istniej¹
tak¿e urz¹dzenia o pojemnoœci 5 l, które
idealnie nadaj¹ siê do przygotowania cie-
p³ej wody wszêdzie tam, gdzie potrzeba
jej niewiele, ale jest czêsto u¿ywana. Za-
opatruj¹ one zazwyczaj pojedynczy kran.
Orientacyjn¹ pojemnoœæ podgrzewacza
mo¿na okreœliæ w zale¿noœci od liczby do-
mowników, rodzaju urz¹dzeñ sanitarnych
oraz iloœci miejsc poboru.

Podgrzewacze pojemnoœciowe, po-
dobnie jak przep³ywowe, mog¹ obs³ugi-
waæ jeden punkt poboru wody – bezci-
œnieniowe lub zasilaæ wiele punktów jed-
noczeœnie – ciœnieniowe.

Podgrzewacze bezciœnieniowe mon-
tuje siê bezpoœrednio nad lub pod zlewo-
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� Niektóre podgrzewacze s¹ fabrycznie wy-
posa¿one w wylewkê (fot. Formaster)

� Elektryczny przep³ywowy podgrzewacz
z bateri¹ prysznicow¹ (fot. Elektromet)

Nape³nianie wanny wod¹ wymaga
podgrzania strumienia wody o wydajno-
œci oko³o 10 l/min, umywalka i zlewo-
zmywak – 5 l/min, a prysznic – 6 l/min.
Wydajnoœæ podgrzewacza przep³ywowe-
go, czyli iloœæ ciep³ej wody, jak¹ mo¿na
z niego uzyskaæ w jednostce czasu, jest
jedn¹ z najwa¿niejszych wielkoœci przy je-
go doborze.

Nawet du¿a moc podgrzewacza wielopunktowego nie zapewni wystarczaj¹cej iloœci
ciep³ej wody, aby mo¿na by³o jednoczeœnie nape³niæ wannê i zmywaæ naczynia.
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zmywakiem albo umywalk¹. Ich zbiorni-
ki magazynuj¹ce wodê, wykonane z two-
rzywa sztucznego lub stali, s¹ zazwyczaj
ma³e i pionowe. Dodatkowo wyposa¿ane
s¹, podobnie do urz¹dzeñ przep³ywo-
wych, w specjaln¹ armaturê, zwykle
sprzedawan¹ w komplecie z urz¹dzeniem.

Podgrzewacze ciœnieniowe przygo-
towuj¹, magazynuj¹ oraz dostarczaj¹ cie-
p³¹ wodê jednoczeœnie do kilku miejsc
poboru �. Pionowe lub poziome zbior-
niki tych urz¹dzeñ wykonane s¹ ze stali
ocynkowanej, stali nierdzewnej, lub stali
pokrytej warstw¹ emalii porcelanowo-
szklanej. Wystudzeniu wody w zasobni-
ku zapobiega izolacja cieplna oraz  ter-
mostat utrzymuj¹cy sta³¹ temperaturê na
poziomie 60°C. Nie zaleca siê nastawia-
nia podgrzewacza na wy¿sz¹ temperatu-
rê. Wzrostowi temperatury wody w pod-
grzewaczu towarzyszy tak¿e wzrost ci-
œnienia. Aby nie przekroczy³o ono war-
toœci dopuszczalnej (ok. 0,6 MPa), pod-
grzewacz ciœnieniowy jest wyposa¿ony
w zawór bezpieczeñstwa, który na skutek
wzrostu ciœnienia odprowadza nadmiar
wody.

Izolacja cieplna wykonana jest zazwy-
czaj z kilkucentymetrowej (2-8 cm) war-
stwy pianki poliuretanowej, polistyreno-
wej lub we³ny mineralnej. 

Do ochrony zbiornika przed korozj¹
s³u¿y zamontowana w nim anoda alumi-
niowa albo magnezowa.

Moc podgrzewaczy pojemnoœciowych
wynosi ok. 8 kW – dla urz¹dzeñ gazowych
oraz 1,5-2 kW dla elektrycznych.

Podgrzewacz pojemnoœciowy wspó³-
pracuje ze wszystkimi, dostêpnymi
w sprzeda¿y bateriami.

Miejsce dla podgrzewacza
Podgrzewacze mog¹ byæ stosowane

w instalacjach zasilanych zarówno z wo-
doci¹gu, jak i z indywidualnego ujêcia
wody, wyposa¿onego w hydrofor. Te dru-
gie, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w nich
czêste zmiany ciœnienia, mog¹ powodo-
waæ tak¿e zmiany temperatury ciep³ej wo-
dy wyp³ywaj¹cej z kranu. 

Ciê¿ar ma³ych podgrzewaczy, zarów-
no przep³ywowych, jak i pojemnoœcio-
wych nie przekracza 20 kg, a ich niedu¿e
wymiary umo¿liwiaj¹ monta¿ na œcianie
tu¿ obok wanny w ³azience lub miêdzy
wisz¹cymi szafkami w kuchni �.

Miejsce instalowania podgrzewacza
zale¿y g³ównie od rozpiêtoœci instalacji
i usytuowania poszczególnych punktów
poboru wody. W domach, w których
punkty te oddalone s¹ od siebie, warto
skorzystaæ z urz¹dzeñ jednopunktowych
lub bezciœnieniowych przy ka¿dym kra-
nie. Je¿eli zaœ zdecydujemy siê na jeden
podgrzewacz obs³uguj¹cy kilka punktów,
nale¿y pamiêtaæ o zainstalowaniu go
w centralnym miejscu w stosunku do

wszystkich odbiorników ciep³ej wody.
Tak, aby d³ugoœæ przewodów doprowa-
dzaj¹cych wodê od podgrzewacza do po-
szczególnych kranów by³a jak najmniej-
sza. Taka lokalizacja skróci czas oczekiwa-
nia na ciep³¹ wodê oraz pozwoli unikn¹æ
strat ciep³a i energii, zwi¹zanych ze sch³a-
dzaniem siê jej w rurach. 

Podgrzewacze pojemnoœciowe prze-
znaczone s¹ do ustawienia na pod³odze
lub, podobnie jak przep³ywowe, do zawie-
szenia na œcianie.  Podgrzewacze, których
zbiorniki maj¹ pojemnoœæ 100 lub 200 li-

trów s¹ urz¹dzeniami du¿ymi i ciê¿kimi.
Wype³nione wod¹ wa¿¹ ponad 100 kg.
Czasami mo¿e zdarzyæ siê, ¿e bêdziemy
musieli umieœciæ je w specjalnie na ten cel
przygotowanym pomieszczeniu. Jeœli bê-
dzie panowa³a w nim niska temperatura
(na przyk³ad z piwnicy), przewody dopro-
wadzaj¹ce ciep³¹ wodê do poszczególnych
kranów, powinno siê zaizolowaæ. Ograni-
czy to powstawanie strat ciep³a spowodo-
wanych stygniêciem wody w przewodach.

Wyj¹tek stanowi¹ podgrzewacze po-
jemnoœciowe o konstrukcji pozwalaj¹cej
na pod³¹czenie dodatkowego przewodu
cyrkulacyjnego. Umo¿liwia on kr¹¿enie
wody w instalacji miêdzy zbiornikiem
a najbardziej oddalonym kranem. Dziêki
niemu mo¿na korzystaæ z ciep³ej wody za-
raz po odkrêceniu kranu i nie ma ko-
niecznoœci spuszczania z rur wych³odzo-
nej wody. 

Podgrzewacze zasilane gazem, po-
dobnie jak inne urz¹dzenia gazowe, np.
kot³y, wymagaj¹ zachowania pewnych wa-
runków podczas instalowania. 

Musz¹ byæ pod³¹czone do komina
w celu odprowadzenia spalin. Ponadto
w pomieszczeniu, w którym zamontowa-
ny jest podgrzewacz, musi znajdowaæ siê
system wentylacji nawiewno-wywiewnej,
który zapewni odpowiedni¹ iloœæ powie-
trza potrzebn¹ do spalania. Kubatura ta-
kiego pomieszczenia, jeœli nie ma w nim
specjalnego uszczelnienia okien, powinna
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� Elektryczny ciœnieniowy pojemnoœciowy
podgrzewacz wody (fot. Siemens)

� Podgrzewacze pojemnoœciowe mog¹ mieæ
zbiorniki ró¿nej wielkoœci (fot. Nibe-Biawar)

� Niewielki ciê¿ar ma³ych podgrzewaczy
przep³ywowych pozwala instalowaæ je w do-
wolnym miejscu, np. na œcianie (fot. Kospel)

W przypadku kilku punktów czerpalnych zlokalizowanych blisko siebie najkorzyst-
niej jest zastosowaæ podgrzewacz wielopunktowy lub ciœnieniowy.
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wynosiæ 2 m3 na ka¿dy kW mocy grzew-
czej urz¹dzenia, zaœ w przypadku po-
mieszczenia ze szczelnymi oknami –
4 m3. Wed³ug Polskiej Normy dla urz¹-
dzeñ niewielkiej mocy (do 25 kW) wy-
starczaj¹ca jest  wentylacja wywiewna gra-
witacyjna i nawiew przez nieszczelnoœci
w oknach i drzwiach.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie rodzaje
podgrzewaczy przep³ywowych powinny
byæ instalowane w pomieszczeniach,
gdzie panuje dodatnia temperatura.

Regulacja
Urz¹dzenia elektryczne oraz gazowe

jednopunktowe zazwyczaj ciê¿ko jest re-
gulowaæ. Temperatura ciep³ej wody uza-
le¿niona jest w nich g³ównie od wielkoœci
wyp³ywaj¹cego strumienia. Im wiêkszy,
tym zimniejsza jest woda na wylocie
z kranu i odwrotnie. 

Nowoczesne podgrzewacze wielo-
punktowe wyposa¿one s¹ w regulacjê mo-
cy, co pozwala utrzymaæ sta³¹ temperatu-
rê wyp³ywaj¹cej wody niezale¿nie od jej
iloœci. Moc mo¿na regulowaæ – skokowo
lub p³ynnie. Regulacji skokowej doko-
nuje siê rêcznie, poprzez przekrêcenie po-
krêt³a. Przy ma³ym przep³ywie w³¹cza siê
ni¿szy stopieñ, przy du¿ym – wy¿szy.
W podgrzewaczach z tak¹ regulacj¹ tem-
peratura wody zale¿y od jej strumienia
oraz mocy grza³ek – w urz¹dzeniach elek-
trycznych, lub od wielkoœci p³omienia –
w gazowych.

Regulacja p³ynna mocy (bezstopnio-
wa) pozwala zaprogramowaæ sta³¹ tempe-
raturê wyp³ywaj¹cej wody lub precyzyjnie
j¹ nastawiaæ na ¿¹dan¹ aktualnie wartoœæ. 

Na rynku dostêpne s¹ równie¿ pod-
grzewacze z elektronicznym uk³adem
sterowania moc¹ i strumieniem ciep³ej
wody. Dostosowuje on automatycznie
moc grza³ek lub wielkoœæ p³omienia do
aktualnej wielkoœci strumienia wody
przep³ywaj¹cej przez urz¹dzenie. Spadek
temperatury mo¿e nast¹piæ jedynie przy
zwiêkszeniu przep³ywu powy¿ej granicz-
nego dla danej mocy, lub zwiêkszeniu
p³omienia. Ten sposób regulacji umo¿li-
wia pe³ne zoptymalizowanie zu¿ycia
energii. 

W obecnie produkowanych podgrze-
waczach pojemnoœciowych temperatura
ciep³ej wody utrzymywana jest przez ter-
mostat na sta³ym, ustawionym przez
u¿ytkownika poziomie.

Nowoœci¹ na naszym rynku jest gazo-
wy podgrzewacz z generatorem hydro-
dynamicznym, który umo¿liwia wytwa-
rzanie elektrycznoœci dziêki przep³ywaj¹-
cej wodzie 	. W chwili odkrêcenia kranu
przep³ywaj¹ca przez turbinkê generatora
woda natychmiast wytwarza seriê iskier
elektrycznych, czemu towarzyszy otwar-
cie zaworu gazowego. W ten sposób, jedy-
nie przy pomocy si³y przep³ywu wody
w instalacji, uruchamiany jest g³ówny
palnik urz¹dzenia. Proces podgrzewania
wody przep³ywaj¹cej przez wymiennik
trwa do momentu zakrêcenia kranu.
W odró¿nieniu od konwencjonalnych
podgrzewaczy urz¹dzenie to nie wymaga
stale pal¹cego siê p³omyka kontrolnego.
Ma³a turbinka umo¿liwia wyeliminowa-
nie wykorzystywanych do tej pory baterii
czy te¿ zap³onu rêcznego. Ponadto roz-
wi¹zanie to umo¿liwia redukcjê zu¿ycia
gazu w porównaniu do tradycyjnych pod-
grzewaczy. Kolejn¹ oszczêdnoœci¹ jest
mo¿liwoœæ rêcznej regulacji wysokoœci p³o-
mienia, a dziêki temu dostosowania go do
temperatury wody z sieci wodoci¹gowej.

Podsumowanie
Zanim kupicie Pañstwo wybrany

podgrzewacz warto przeanalizowaæ jesz-
cze raz, czy spe³ni on wszystki wasze wy-
magania.
■ Podgrzewacze pozwalaj¹ w prosty spo-
sób przygotowaæ ciep³¹ wodê na cele u¿yt-
kowe. Zainstalowanie ich tu¿ przy punk-
tach czerpalnych skraca czas oczekiwania
na ciep³¹ wodê, a tak¿e eliminuje straty
ciep³a na skutek wych³adzania siê jej
w przewodach rozprowadzaj¹cych. Do-
stêpne na rynku urz¹dzenia mog¹ pod-
grzewaæ wodê w sposób przep³ywowy –
w momencie odkrêcenia kranu z ciep³¹
wod¹ lub pojemnoœciowy – z magazynowa-
niem wody. Jednoczesne korzystanie z kil-
ku odbiorników ciep³ej wody, przygotowy-
wanej przez podgrzewacz przep³ywowy by-
wa niekiedy ma³o komfortowe. Dlatego
niektórzy producenci zalecaj¹ stosowanie
podgrzewaczy o du¿ej mocy – ponad
20 kW. Podgrzewacz mniejszej mocy bê-
dzie siê nadawa³ jedynie do jednoczesnego
u¿ywania umywalki i zlewozmywaka. 
■ Komfort równoczesnego korzystania
z ciep³ej wody przez kilku domowników
zapewni instalacja wyposa¿ona w podgrze-
wacz pojemnoœciowy z dodatkowo pod³¹-
czonym przewodem cyrkulacyjnym.

■ Dostêpne na rynku podgrzewacze zasila-
ne s¹ g³ównie gazem lub energi¹ elektrycz-
n¹. Niektórzy producenci maj¹ w swojej
ofercie równie¿ urz¹dzenia na wêgiel (po-
woli wychodz¹ one z u¿ycia) oraz wspó³-
pracuj¹ce z pomp¹ ciep³a. W budynkach,
w których nie ma dostêpu do gazu ziemne-
go, naj³atwiej jest skorzystaæ z podgrzewa-
czy elektrycznych. Urz¹dzenia te charakte-
ryzuje wysoka sprawnoœæ wykorzystania
energii oraz niskie koszty inwestycyjne.
Niestety, energia elektryczna jest droga,
a koszty eksploatacyjne – wysokie. Mo¿na
je obni¿yæ korzystaj¹c z nocnej taryfy elek-
trycznej. Wymaga to jednak zgody na insta-
lacjê dwutaryfowego licznika pr¹du.

W domach, w których jest gaz, nie
stosuje siê podgrzewaczy wody. Zazwy-
czaj instaluje siê w nich kot³y gazowe
podgrzewaj¹ce wodê zarówno na potrzeby
centralnego ogrzewania, jak i ciep³ej wo-
dy u¿ytkowej. 
■ Jeœli chcemy, aby nasz podgrzewacz by³
sprawny przez d³ugie lata, nale¿y go pod-
dawaæ corocznym przegl¹dom. Powinny
byæ one wykonywane przez autoryzowa-
nego serwisanta dystrybutora lub produ-
centa urz¹dzenia.     

�

W artykule zaprezentowaliœmy dostêpne
w handlu rodzaje podgrzewaczy wody. Na
str. 109, w rubryce Info rynek podajemy na-
miary na producentów podgrzewaczy oraz
orientacyjne ceny urz¹dzeñ.
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	 Przep³ywowy podgrzewacz gazowy, wypo-
sa¿ony w hydrogenerator (fot. Vaillant)
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