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fot. Junkers

Dostarczenie do 
kranów ciep ej wody 
u ytkowej to jeden 
z najwa niejszych 
warunków normalnego 
funkcjonowania 
domu. Do tego woda 
powinna by  zawsze 
ciep a i p yn
z odpowiednim 
ci nieniem. Aby tak 
si  sta o, nale y
odpowiednio dobra
podgrzewacz.

Zimna,
ciep a, 
gor ca

Na pocz tku nale y dokona  dwóch podstawowych wyborów. Po pierwsze, zde-

cydowa , czy podgrzewacz na gaz, czy na pr d? Produkowane s  równie  podgrze-

wacze na paliwa sta e lub na olej opa owy. Nie s  jednak zbyt popularne, poniewa

ich u ytkowanie sprawia du o trudno ci. Gdy paliwo (gaz lub energia elektryczna) 

zostanie wybrane, pozostaje jeszcze jedno: przep ywowy czy pojemno ciowy?

Wybieraj c paliwo, nale y wzi  pod uwag  kilka czynników: 

 dost p do sieci gazowej,

 sposób ogrzewania domu,

 rozmieszczenie punktów poboru wody (zlewozmywaków, umywalek, toalet) 

wzgl dem siebie,

 odleg o ci punktów poboru wody od podgrzewacza.

W pewnych sytuacjach podgrzewacz okazuje si  najlepszym rozwi zaniem. 

TEMAT 
NUMERU
KOT Y
I PODGRZEWACZE

Podgrzewacze 

    wody

Katarzyna G owacz
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 Gazowy podgrzewacz pojemno ciowy 

z kompozytu stalowo-porcelanowego

 Budowa elektrycznego podgrzewacza pojemno ciowego  Budowa gazowego podgrzewacza pojemno ciowego
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Dzieje si  tak, gdy: 

 przybory sanitarne w azience i toalecie 

pod czone s  do zasobnika c.w.u. wspó -

pracuj cego z kot em centralnego ogrze-

wania, a kuchnia jest usytuowana dale-

ko od kot owni. Je li woda p yn aby do 

kuchni d ugimi przewodami od odleg e-

go kot a, z kranu lecia aby najcz ciej ju

du o ch odniejsza Prostszym rozwi za-

niem jest wtedy zastosowanie niezale ne-

go podgrzewacza w kuchni;

 do domu nie jest doprowadzona sie  ga-

zowa, a zamiast kot a elektrycznego ka -

de pomieszczenie ogrzewane jest indy-

widualnie pr dem, do podgrzewania 

wody najlepszy b dzie podgrzewacz 

elektryczny;

Podgrzewacze przep ywowe
To urz dzenia szybko dzia aj ce, które ogrze-

waj  wod  w trakcie jej poboru, to znaczy 

uruchamiaj  si  w momencie odkr cenia kra-

nu i wy czaj , gdy woda zostanie zakr cona. 

W pewnych sytuacjach za ich zastosowa-

niem przemawia fakt, e zu ywaj  tylko tyle 

energii lub gazu, ile potrzeba do ogrzania 

anoda 

dezaktywuje 

korozyjne dzia anie 

wody i przed u a

ywotno

zbiornika

pobieranej wody. Nie ma w nich warunków 

do namna ania si  szkodliwych mikroor-

ganizmów, poniewa  nie magazynuj  wody. 

Jednocze nie zajmuj  ma o miejsca.

Z drugiej jednak strony urz dzenia te 

maj  nisk  wydajno , gdy pod czony 

jest do nich wi cej ni  jeden punkt poboru 

wody. Aby z kranu od razu pop yn a ciep a

woda, podgrzewacz musi znajdowa  si  jak 

najbli ej kranu. Im dalej zamontowany jest 

podgrzewacz, tym d u ej b dzie sp ywa a

zimna woda z rur. Dlatego najlepiej, gdy od-

leg o  mi dzy podgrzewaczem a kranem 

jest nie wi ksza ni  6 m. Dotyczy to równie

podgrzewaczy pojemno ciowych.

W domu, w którym mieszka kilka osób, 

nie sprawdzi si  jeden podgrzewacz prze-

p ywowy, poniewa  nie dostarczy wystar-

czaj cej ilo ci ciep ej wody. Mo na w takiej 

sytuacji zdecydowa  si  na kilka mniej-

szych niezale nych podgrzewaczy, ale zwi -

zane jest to z du ymi kosztami inwestycji.

Kolejnym warunkiem prawid owego funk-

cjonowania podgrzewacza przep ywowego 

jest zapewnienie okre lonego minimalnego 

ci nienia wody w instalacji. Je li ci nie-

pod cze-

nie cie-

p ej wody 

w górnej 

cz ci zbior-

nika w celu 

atwego do-

st pu

ci nieniowo-

-temperatu-

rowy zawór 

bezpiecze -

stwa zabez-

piecza zbior-

nik przed 

nadmiernym 

przegrza-

niem lub 

wzrostem ci-

nienia

gruba war-

stwa pianki 

izolacyjnej 

zmniejsza 

straty cie-

p a

termostat (zawór reguluj co-zabezpieczaj cy) reguluje 

dop yw gazu do podgrzewacza i utrzymuje sta  tempe-

ratur  wody w zbiorniku

zawór spustowy 

pozwala opró ni

zbiornik z wody

przerywacz ci gu czy 

podgrzewacz z przewo-

dem wentylacyjnym, 

u atwia wylot spalin 

i zabezpiecza p omie

palnika przed podmu-

chami z komina

stalowa rura prze-

chodz ca przez 

rodek zbiornika 

odprowadza gazy 

spalinowe do komina

spiralna przegroda 

spowalnia przep yw 

gor cych gazów spali-

nowych, aby przekaza

maksymaln  ilo  cie-

p a do zbiornika

anoda dezaktywuje 

korozyjne dzia anie 

wody i przed u a y-

wotno  zbiornika

pobór ciep ej wody 

u ytkowej, bo 

ciep a zbiera si  na 

górze

pod czenie 

zasilania 

z sieci

ci nieniowo-temperaturowy 

zawór bezpiecze stwa 

zabezpiecza zbiornik przed 

nadmiernym przegrzaniem 

lub wzrostem ci nienia

górna 

grza ka 

i termostat

gruba 

warstwa 

pianki 

izolacyjnej 

zmniejsza 

straty 

ciep a

dolna 

grza ka

zwór spustowy 

pozwala 

opró ni

zbiornik z wody

doprowadzenie 

zimnej wody

termostat



BUDUJEMY DOM 7–8/2008

TEMAT NUMERU

110

nie b dzie mniejsze, urz dzenie si  nie uru-

chomi. Warto  ta nie jest jednakowa dla 

wszystkich modeli. Przed zakupem nale y

sprawdzi , jakie najni sze ci nienie wyst -

puje w domowej instalacji, a jakiego wyma-

ga wybrany podgrzewacz.

W urz dzeniach dost pnych na rynku za-

stosowano ró ne rozwi zania regulacji tem-

peratury wody i to od nich zale y w du ym 

stopniu komfort u ytkowania.

W przep ywowych stosowana jest regula-

cja na dwa sposoby: 

 hydrauliczna – stopniowanie tej regulacji 

zale y od typu podgrzewacza. W elektrycz-

nych podgrzewaczach 

mo e to by  jednostop-

niowa lub skokowa re-

gulacja mocy – dwu- lub 

trójstopniowa. Je li re-

gulacja jest dwustop-

niowa, do podgrzania 

wody przy ma ym pobo-

rze podgrzewacz pracu-

je z wykorzystaniem tyl-

ko po owy mocy. Ca

moc w cza, gdy pobór 

jest du y. W podgrzewa-

czach gazowych stero-

wanie hydrauliczne daje 

p ynn  regulacj  mocy 

zale n  od poboru wody.

Zalet  tych urz dze  jest ich niska cena, 

jednak cz sto okazuj  si  niewystarczaj -

ce – temperatura wyp ywaj cej wody zale y

od wielko ci strumienia i od mocy urz dze-

nia, a ma a moc to s absze nagrzanie wody. 

Rozwi zaniem mo e by  zakup podgrzewa-

cza o wi kszej mocy, dobrze jest wtedy za-

montowa  przy nim bateri  termostatyczn

– zabezpieczy ona przed oparzeniem, gdy 

niespodziewanie pop ynie z kranu zbyt go-

r ca woda. 

Podgrzewacze z hydrauliczn  regulacj

temperatury, które obs uguj  kilka punktów 

poboru, pracuj  z maksymaln  wydajno ci

i ci nieniem tylko wtedy, gdy z ciep ej wody 

korzysta jedna osoba. Jednak zale y to od 

ich mocy i strumienia przep ywu.

 elektroniczna – dzi ki niej mo na precy-

zyjnie zaprogramowa  temperatur  wyp y-

waj cej wody, niezale nie od mocy urz -

dzenia. Podgrzewacze z tak  regulacj  s

dro sze, ale za to zapewniaj  oszcz dno

nawet 20% kosztów przygotowania c.w.u.. 

Taka regulacja daje wysoki komfort korzy-

stania z wody.

Rodzaj anody 
w podgrzewaczu 
pojemno ciowym

Aby ograniczy  skutki korozji, w podgrzewa-

czach pojemno ciowych montuje si  anod :

– czynn  – anoda magnezowa w kszta cie pr -

ta. Wyst puj ca mi dzy anod  a ciankami 

zbiornika ró nica potencja ów elektrycznych 

powoduje przep yw adunków elektrycznych 

i wype nienie tlenkiem magnezu uszkodze

w ciance podgrzewacza. Poniewa  magnezu 

w trakcie eksploatacji ubywa, raz w roku nale-

y sprawdza  stan anody – i w razie potrzeby 

– wymieni  j  na now ;

biern  – mo e by  np. tytanowa; pod czona 

jest do zewn trznego ród a niskiego napi cia

i mo e dzia a  przez wiele lat. Nie trzeba kon-

trolowa  jej stanu.

 Podgrzewacz wodny mo na tak e zamontowa

w kabinie prysznicowej

 Do zasilania kilku punktów poboru wody  mo na u y  przep ywowego podgrzewacza elektrycznego 

o mocy powy ej kilkunastu kilowatów. Jednak warunkiem prawid owego i komfortowego funkcjonowa-

nia takiej instalacji jest zachowanie ma ych odleg o ci mi dzy podgrzewaczem a punktami poboru wody 

– maksymalnie 6 metrów. W przeciwnym razie czas oczekiwania na ciep  wod  mo e by  zbyt d ugi

 Elektryczny samoregulujacy przewód zapobiega 

stygni ciu wody w rurach
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Do codziennego u ytku temperatura powin-

na by  ustawiona maksymalnie na 54°C, dzi -

ki temu uniknie si  poparzenia, a kamie  ko-

t owy nie b dzie si  odk ada  w zbiorniku zbyt 

szybko

Je li woda o temperaturze 30–50°C b dzie d u-

go sta a w zbiorniku, mog  si  w niej rozmna-

a  bakterie Legionella

Aby zapobiec rozmna aniu si  bakterii, nale-

y raz w miesi cu podgrza  wod  w zbiorniku 

do temperatury 80°C, a nast pnie odkr ci

krany, eby woda przep yn a przez wszyst-

kie przewody

fo
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Jak unikn  ryzyka zaka enia 
legionell ?
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Podgrzewacze pojemno ciowe
W tych urz dzeniach woda jest podgrzewa-

na w zbiorniku do okre lonej temperatury 

i magazynowana w nim dopóty, dopóki nie 

zostanie zu yta. Gdy woda stygnie, grza ki 

w czaj  si  i nastawiona temperatura wody 

zostaje podtrzymana. Pozwala to na korzysta-

nie z ciep ej wody o odpowiedniej temperatu-

rze i o odpowiednim ci nieniu strumienia. 

Je li podgrzewacz jest dobrze dobrany, czy-

li jest wystarczaj cej wielko ci i mocy, mo e

podgrza  wod  na trzy kolejne k piele – bez 

konieczno ci czekania a  woda si  podgrzeje. 

Magazynowanie wody wi e si  z ryzy-

kiem rozwoju niebezpiecznych, chorobo-

twórczych bakterii. Nale y te  przewidzie

miejsce na podgrzewacz – im wi cej ciep ej

wody ma przygotowywa , tym wi ksz  musi 

mie  pojemno , a wi c i wielko .

Je eli b dziemy montowa  jeden podgrze-

wacz pojemno ciowy, z którego ciep a woda 

b dzie dop ywa a do wszystkich punktów 

poboru, warto zapewni  cyrkulacj  c.w.u., 

aby zapewni  ruch wody w rurach i zapo-

biec jej zastojowi.

Dzi ki zastosowaniu cyrkulacji w czasie, 

gdy nie korzysta si  z wody, nie stygnie ona 

w rurach. Dlatego warto ja zastosowa , je li 

ró ne punkty poboru wody ( azienki, toale-

ty, kuchnia) nie znajduj  si  blisko podgrze-

wacza, lecz s  od niego znacznie oddalone. 

Po odkr ceniu kranu wyp ywa z niego naj-

pierw woda znajduj ca si  w rurach, a nie 

bezpo rednio z podgrzewacza. Je li w insta-

lacji nie zastosowano cyrkulacji, najcz ciej 

woda jest ch odna. Rury do c.w.u. nale y za-

izolowa  cieplnie.

Drug , mniej popularn , ale godn  pole-

cenia metod  zapobiegania stygni ciu wody 

w rurach jest zamontowanie wokó  nich 

przewodów samoreguluj cych, które b d

podgrzewa y znajduj c  si  wewn trz wod .

Dobieramy moc do potrzeb
Przep ywowe

Parametry, które nale y wzi  pod uwa-

g  przy zakupie podgrzewacza przep y-

wowego, to:

 jego moc,

 strumie  c.w.u., jaki mo na uzyska

przy okre lonej ró nicy temperatury 

wody zimnej i ogrzanej,

 wymagane minimalne ci nienie 

wody zimnej na dop ywie do pod-

grzewacza,

 minimalny przep yw, który urucha-

mia urz dzenie.

Przyk ad: Podgrzewacz o mocy 23 kW 

dostarczy ciep  wod  podgrzan  z 10°C 

do 40°C w ilo ci 11 l/min. 

Palnik g ówny
Istotnym elementem podgrzewaczy gazowych 

jest palnik g ówny – podgrzewaj cy wod .

Zap on. W starszych podgrzewaczach stoso-

wano jedynie palnik dy urny – ma y p omyk, 

od którego zapala  si  palnik g ówny. Takie 

rozwi zanie wi za o si  z ryzykiem zga ni cia 

p omienia (na przyk ad od przeci gu). Mniejsza 

te  by a pewno  funkcjonowania takich pod-

grzewaczy.

Zamiast podgrzewacza z palnikiem dy urnym 

mo na kupi  urz dzenie, które ma zap on elek-

troniczny. Palnik g ówny uruchamiany jest przez 

zasilanie bateryjne, sieciowe lub tzw. hydroge-

nerator (ma  turbink , któr  wprawia w ruch 

p yn ca woda, a która z kolei umo liwia wytwo-

rzenie iskry i uruchomienie podgrzewacza).

Moc  mo na sterowa  r cznie lub automatycz-

nie. R cznie zmienia si  temperatur  wyp y-

waj cej wody. W automatycznym sterowaniu 

wielko  p omienia dopasowuje si  do ilo ci

przep ywaj cej wody, dzi ki czemu uzyskiwa-

na jest zadana temperatura.

 Urz dzenia ma ej mocy, czyli jednopunktowe, maj  ma  wydajno , zatem mog  ogrza  tylko 

niewielk  ilo  przep ywaj cej przez nie wody. Montuje si  je w pobli u kranu, do którego dostarczaj

ciep  wod . Cz sto s  to bardzo ma e urz dzenia, które mo na zamontowa  bezpo rednio nad lub pod 

umywalk  lub zlewozmywakiem. Mo na kupi  równie  urz dzenia fabrycznie wyposa one we w asn

bateri , równie  prysznicow . Podgrzewacz taki mo e by  np. idealnym rozwi zaniem w toalecie, która 

jest daleko od pozosta ych urz dze  sanitarnych. Te o mocy poni ej 6 kW dostarczaj  nie wi cej ni  3 l 

wody na minut  o temperaturze 40°C

 Aby podgrzewacz przep ywowy skutecznie móg  obs u y  wann  lub prysznic, powinien mie  moc 

powy ej 15 kW. Takie podgrzewacze zasilane s  pr dem trójfazowym, dlatego wymagaj  specjalnej 

instalacji elektrycznej oraz odpowiedniej mocy przy czeniowej – nale y si  o ni  zwróci  do zak adu 

energetycznego
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Maksymalny przep yw wody w prysz-

nicu wynosi 12 l/min. Gdy jednocze nie 

jeden z domowników b dzie bra  prysz-

nic, a drugi np. zmywa , zmniejszy si

dop yw ciep ej wody do obydwu kra-

nów, a temperatura b dzie si  waha .

Oznacza to, e w adnym z tych punk-

tów nie da si  osi gn  pe ni komfortu.

Je li podgrzewacz przewidziany jest 

do obs ugi wanny, równie  nale y wzi

pod uwag  strumie  wyp ywu wody. 

 W elektrycznym podgrzewaczu pojemno ciowym mo na przygotowywa  ciep  wod , wykorzystuj c do tego inne ród a ciep a, na przyk ad kocio  gazowy, 

olejowy lub na paliwo sta e albo kolektory s oneczne. Jest to mo liwe, gdy w zbiorniku oprócz grza ek elektrycznych jest zamontowana w ownica, czyli 

wymiennik ciep a zasilany z zewn trznego ród a ciep a (kot a lub kolektora). Pozwala to na obni enie kosztów eksploatacji, poniewa  odci a prac  grza ek

 Wielu producentów oferuje ten sam model 

o ró nych pojemno ciach. Ten dost pny jest 

w kilku rozmiarach: 60, 100, 150, 200 dm3
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wodoci g

dop yw zimnej wody do 

zbiornika

kolektor s onecznykocio  na paliwo sta e

dop yw gor cej wody 

z instalacji c.o. do 

w ownicy

kocio  olejowykocio  gazowy
gor ca woda po 

przep yni ciu przez 

w ownic  zasila 

instalacj  c.o.

woda ogrzana przez 

w ownic  zasila 

instalacj  c.w.u.

 Niektóre modele podgrzewaczy pojemno ciowych pozwalaj  na 

zainstalowanie dodatkowej grza ki

Gdy wynosi on 11 l/

min, to wanna o pojem-

no ci 140 l b dzie si

nape nia  przez oko-

o 13 min. Wanna wi k-

sza, o pojemno ci np. 

200 l, nape nia aby si

w czasie oko o 18 mi-

nut, a to zbyt d ugi 

czas, by bra  pod uwag

taki zestaw.

Pojemno ciowy

Kryterium wybo-

ru podgrzewacza po-

jemno ciowego jest to, 

w jakim czasie wanna 

nape nia si  wod . W za-

le no ci od wymaga  domowników z jed-

nej pojemno ci podgrzewacza powinno 

starczy  wody na jedn  lub dwie k piele. 

Wann  140-litrow  nape ni  mo e podgrze-

wacz o pojemno ci 90 lub 100 l (dla po-

równania: ilo  ciep ej wody potrzebnej do 

6-minutowej k pieli pod natryskiem wyno-

si 72 l). Dla rodziny czteroosobowej war-

to kupi  taki podgrzewacz, który zapewni 

dwie – jedna po drugiej – k piele w wan-

nie, a wi c o pojemno ci 180–200 litrów. 
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