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Sezon zimowy bezlito nie ujawnia wszelkie 

niedoskona o ci instalacji grzewczej. Warto je 

przeanalizowa , zaplanowa  ewentualne zmiany 

i udoskonalenia, by na wiosn  przyst pi  do pracy.
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Grzejniki
Kiedy warto wymienia ?

Grzejniki to najbardziej rzucaj cy si  w oczy 

element instalacji grzewczej. Dlatego cz -

sto wymienia si  je wy cznie ze wzgl -

dów estetycznych. Je li chodzi natomiast 

o przyczyny techniczne, to celowo  takiej 

wymiany warto przedyskutowa  z instala-

torem, by nie okaza o si , e nowe grzejniki 

wcale nie poprawi  ogrzewania domu. 

Szczelno . Problemy z nieszczelno ci

dotycz  przede wszystkim stalowych grzej-

ników p ytowych, bo  w nich  korozja mo e

spowodowa  perforacj  blachy i taki dziura-

wy grzejnik trzeba wymieni . Je li nieszczel-

no ci dotycz  zaworów, wystarczy je wymie-

ni , a nie trzeba zmienia  grzejników. 

Moc. To, czy moc cieplna konkretnych 

grzejników jest wystarczaj ca, zale y od strat 

ciep a w domu oraz od temperatury wody za-

silaj cej instalacj . Je li w domu dotychczas 

„niedogrzanym” zmniejszono straty ciep a, 

wymieniaj c okna i docieplaj c ciany, to 

ingerencja w instalacj  grzewcz  mo e by

niepotrzebna. 

Modernizacja ogrzewania wi e si  cz -

sto z wymian  kot a c.o. Warto wiedzie , e

nowy kocio  – zw aszcza kondensacyjny – b -

dzie pracowa  z maksymaln  sprawno ci

(najbardziej ekonomicznie) pod warunkiem, 

e b dzie przygotowywa  wod  o ni szej tem-

peraturze ni  stary kocio , a taka zmiana tem-

peratury zasilania spowoduje spadek mocy 

grzejników. Z pozoru wynika oby z tego, e

wymiana kot a na kondensacyjny zawsze po-

ci ga za sob  konieczno  wymiany grzejni-

ków, ale wcale nie musi tak by : w starych do-

mach cz sto s  one „przewymiarowane” (maj

zawy on  moc). Ponadto woda w instalacji 

przez niemal ca y sezon nie musi wcale osi g-

n  maksymalnej temperatury, jak  przyj -

to do obliczenia wydajno ci ogrzewania, bo 

w obliczeniach projektowych przyjmuje si

temperatur  zewn trzn  zbli on  do –20°C. 

Ocen , czy moc grzejników jest wystarcza-

j ca, czy te  trzeba je wymieni , warto zatem 

skonsultowa  z fachowcem, który dokona sto-

sownych oblicze .

Zrównowa enie instalacji. Do  cz sto 

zdarza si , e grzejniki w jednym pomiesz-

czeniu s  zbyt gor ce, w innym za  za zim-
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ne. Mo e to by  skutkiem ich zapowietrzenia 

– wówczas grzejnik nie ma takiej samej tem-

peratury na ca ej powierzchni, albo te  insta-

lacja grzewcza nie zosta a w a ciwie zrówno-

wa ona. Woda p ynie bowiem zawsze tam, 

gdzie napotyka najmniejszy opór, po czym po-

wraca do kot a, przez co do cz ci grzejników 

dociera bardzo niewiele gor cej wody. 

Dawniej instalacje równowa ono, dobie-

raj c odpowiedniej wielko ci kryzy do grzej-

ników – t umi c przep yw w jednym miej-

scu, zwi kszamy jego intensywno  w innym. 

Dzi  funkcj  kryz pe ni  nastawy wst p-

ne zaworów przygrzejnikowych (najcz ciej 

wspó pracuj cych z g owicami termostatycz-

nymi). Dobry instalator powinien zrównowa-

y  instalacj  przez dobranie w a ciwych na-

staw. Niestety wielu zostawia zawory w pe ni 

otwarte  i do regulacji montuje tylko g owice 

termostatyczne. Dla instalatora to u atwienie, 

ale inwestor p aci za g owice termostatyczne, 

których mo liwo ci regulacyjnych w a ciwie 

nie wykorzystuje. 

Wybór rodzaju grzejników

Je li nie planujemy wymiany rur, to nowe 

grzejniki trzeba dostosowa  do starych, a do 

takich zwykle trzeba kupi  grzejniki z pod -

czeniem bocznym, jakie maj   przede wszyst-

kim grzejniki cz onowe z eliwa lub alumi-

nium. Grzejniki aluminiowe pracuj  przy 

tym w sposób zbli ony do stalowych grzejni-

ków p ytowych: maj  ma  pojemno  wodn ,

szybko si  nagrzewaj  i stygn . Producenci 

grzejników aluminiowych dopuszczaj  zwy-

kle ich prac  w uk adach otwartych (z otwar-

tym naczyniem wzbiorczym).

Grzejniki eliwne zwykle maj  du  po-

jemno , co utrudnia szybk  zmian  ich tem-

peratury przez wspó pracuj cy z kot em ter-

mostat czy g owic  termostatyczn  przy 

samym grzejniku, z drugiej jednak stro-

ny grzejniki te s  w stanie przyj  chwilowe 

nadmiary ciep a wytworzonego przez kocio ,

i odda  je, gdy kocio  ju  nie pracuje. Takie 

grzejniki s  ci kie (nie nadaj  si  raczej do 

wieszania na lekkich ciankach dzia owych), 

za to bardzo odporne na korozj  (nadaj  si

wi c do uk adów otwartych, bardziej na ni

nara onych) oraz na zmiany ci nienia wody 

w instalacji. 

Je li planowana jest nie tylko wymia-

na grzejników, ale te  rur, a nowy uk ad

c.o. jest typu zamkni tego, mo na zastoso-

wa  dowolne grzejniki. Je li instalacja jest 

typu otwartego, to trzeba wybra  grzejni-

ki eliwne, aluminiowe lub z miedziany-

mi elementami grzejnymi, zwracaj c uwag

na informacj  producenta, w jakim uk adzie 

grzejnik mo e pracowa .

Uwaga! Je li rury s  miedziane, a grzejnik 

aluminiowy, to ze wzgl du na zjawisko elek-

trokorozji te dwa metale nie powinny mie

bezpo redniego kontaktu, a do wody grzew-

czej instalator powinien doda rodek prze-

ciwdzia aj cy korozji. Bezpo redni kontakt 

aluminium z miedzi  uniemo liwia zwykle 

konstrukcja z czek, mo na te  zastosowa

przek adki izolacyjne. 

Grzejniki trzeba dobiera  z uwzgl dnie-

niem mocy oraz temperatury wody grzew-

czej, dla jakiej jest podana – je li jest inna ni

w naszej instalacji, to instalator powinien do-

kona  stosownej korekty mocy na podstawie 

danych producenta. 

Z bogatej oferty rynkowej mo na wybra

grzejnik najlepiej dostosowany do w asnych 

potrzeb, np. do kuchni wybra  bardzo atwe 

do utrzymania w czysto ci grzejniki p ytowe 

bez o ebrowania konwekcyjnego, do azien-

ki – grzejniki rurowe, na których mo na su-

szy  r czniki. 

Rury
Wymienia  czy nie?

Stan starych rur powinien oceni  instalator 

i wynikiem takiej oceny bywa cz sto stwier-

dzenie, e nie s  wcale zbyt skorodowane 

i mog  s u y  jeszcze d ugie lata. Je li jednak 

planujemy wymieni  kocio  lub grzejniki, to 

warto zleci  przep ukanie instalacji, by usu-

n  zanieczyszczenia sta e, na które nowo-

czesne kot y, a tak e zawory s  bardzo wra -

liwe. Zwykle rury c.o., cho  tak e wykonane 

ze stali, s  w znacznie lepszym stanie ni

rury wodoci gowe, bo woda grzewcza kr y

w obiegu zamkni tym, a nie podlega ci g ej 

wymianie na wie , która powoduje inten-

sywniejsz  korozj .

Wymiany rur nie unikniemy, je li zmienia-

my umiejscowienie grzejników albo widocz-

ne elementy instalacji chcemy ukry  w bruz-

dach ciennych. 

Jakie nowe rury?

Je li rury stalowe wymieniamy na plastiko-

we, powinni my sprawdzi , czy instalator 

pami ta  o ich znacznie wi kszej rozszerzal-

no ci cieplnej i przewidzia  kompensacj

tego zjawiska przez zastosowanie:

 daj cych mo liwo  ruchu uchwytów do 

rur,

 tulei dystansowych w przej ciach przez 

ciany i stropy. 

Je li instalacja c.o. jest typu zamkni tego, 

to trzeba te  pami ta  o ograniczeniu prze-

nikania tlenu do wody grzewczej. Na zjawi-

sko dyfuzji nie s  podatne rury metalowe 

(miedziane i stalowe), ale spo ród rur plasti-

kowych trzeba wybiera  rury wielowarstwo-

we z metalow  wk adk  antydyfuzyjn  (naj-

cz ciej PEX-Al-PEX). 

Uwaga! Wi kszo  rur wielowarstwowych 

spe nia wymagania co do intensywno ci 

przenikania tlenu tylko pod warunkiem, 

e temperatura wody grzewczej jest niezbyt 

 Nowe zawory 

grzejnikowe z g owicami 

termostatycznymi to najprostszy 

sposób na lepsze sterowanie prac

ogrzewania. Mog  powodowa  jednak zbyt du e

opory przep ywu w instalacjach grawitacyjnych

Nowe rury c.o. musz  by  przystosowane do tempe-

ratury wody w instalacji. Je li uk ad zabezpieczony 

jest zamkni tym naczyniem wzbiorczym, to musz

by  równie  odporne na dyfuzj  tlenu

Nawet je li nie wymieniamy pozosta ych grzejni-

ków, to w azience warto za o y  grzejnik o kszta cie 

drabinki – mo na na nim wygodnie i szybko suszy
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wysoka – nie przekracza 40–55°C. Dotyczy 

to zarówno rur z p aszczem metalowym, jak 

i tych z barier  antydyfuzyjn  ze specjalnych 

polimerów. 

W instalacjach typu otwartego zjawisko 

dyfuzji tlenu przez cianki rur nie ma zna-

czenia. 

Rury instalacji c.o. wymagaj  izolacji ciepl-

nej, gdy biegn  przez nieogrzewane pomiesz-

czenia (piwnica, gara ) oraz w samej kot owni. 

Je li kocio  przygotowuje wod  o bardzo wyso-

kiej temperaturze (np. si gaj cej 100°C, jak ko-

t y w glowe), to rury w pobli u kot a powin-

ny by  izolowane odporn  na bardzo wysok

temperatur  piank  poliuretanow  lub we -

n  mineraln . Dalsze odcinki rur (np. za wy-

miennikiem ciep a), których temperatura jest 

ju  zdecydowanie ni sza, mog  by  izolowane 

zwyk  piank  polietylenow  (tzw. szar ). 

W miejscach, które i tak ogrzewamy, izola-

cja nie jest potrzebna – rury s  po prostu do-

datkowym ród em ciep a.

Kocio
Kiedy warto wymienia ?

Kocio  rzadko ma zbyt nisk  moc, a do jego 

wymiany zwykle sk ania nas jego zbyt niska 

sprawno  (objawiaj ca si  wysokimi rachun-

kami za paliwo) lub uci liwa obs uga. Ceny 

paliw, a tak e samych urz dze  grzewczych 

w ci gu ostatnich kilkunastu lat zmieni y si

na tyle, e wybór uzasadniony w momencie 

budowy obecnie sta  si  nieracjonalny. 

Koszty eksploatacji kot a. Nawet kocio

o bardzo wysokiej sprawno ci i na niezbyt 

drogie paliwo b dzie kosztowny w eksploata-

cji, je li straty ciep a w budynku s  bardzo 

du e. Dlatego d c do obni enia rachunków 

za ogrzewanie w starych, s abo ocieplonych 

domach, lepiej najpierw pomy le  o termomo-

dernizacji (w pierwszej kolejno ci – o wymia-

nie starych, nieszczelnych okien), a dopiero 

w drugiej kolejno ci – o modernizacji instala-

cji grzewczej. Sama wymiana kot a nie zdzia-

a cudu. 

Kosztowniejsza inwestycja w oszcz dniej-

sze urz dzenia grzewcze mo e by  te  nie-

op acalna, je li dom jest dobrze ocieplony, 

zatem zapotrzebowanie na ciep o jest nie-

wielkie i na zwrot poniesionych kosztów trze-

ba by by o czeka  20–30 lat. Zawsze warto 

wi c wybiera  rozs dny kompromis.

Cho  ceny paliw nie s  sta e, mo na w przy-

bli eniu okre li , które s  najta sze jako ró-

d a ciep a (uwzgl dniaj c ró n  warto  ener-

getyczn  oraz odmienn  sprawno  urz dze

grzewczych). Kolejno  od najta szego do naj-

dro szego jest nast puj ca:

drewno,

w giel kamienny,

gaz ziemny,

gaz p ynny i olej opa owy,

energia elektryczna.

Wybór ród a energii. O zmianie ró-

d a energii nie nale y decydowa  pochop-

nie, kieruj c si  tylko cen  jej no nika: warto 

tak e uwzgl dni  koszty zakupu oraz pra-

coch onno  obs ugi urz dze  grzewczych. 

Kot y na paliwo sta e wymagaj  na przy-

k ad regularnej obs ugi – nawet te najnowo-

cze niejsze przynajmniej co dzie  lub dwa 

wymagaj  usuni cia popio u. Nie ka demu 

b dzie to odpowiada , a mo e by  nawet nie-

mo liwe, je li domownicy cz sto wyje d a-

j  na d u ej.

Ponadto nie w ka dej kot owni, w której 

pracowa  np. kocio  na gaz p ynny, zmie ci 

si  kocio  w glowy (zw aszcza wyposa ony 

w podajnik paliwa). 

Instalacja zamkni ta czy otwarta?

Kot y na paliwo sta e pracuj  zwykle w insta-

lacjach typu otwartego, czyli z otwartym na-

czyniem wzbiorczym. Tylko bardzo nielicz-

ne z nich, w których mo na szybko sch odzi

przestrze  wodn  kot a (zwykle za pomo-

c  w ownicy, przez któr  w razie potrzeby 

przep ywa zimna woda wodoci gowa) mog

pracowa  w instalacjach z naczyniem za-

mkni tym (przeponowym). 

Kot y gazowe i olejowe s  przeznaczone do 

pracy w instalacjach z naczyniem zamkni -

tym i producenci zwykle nie dopuszczaj

montowania ich w uk adach otwartych (bo to 

przy piesza oby ich korozj ). 

Ograniczenia te mo na wyeliminowa , na 

przyk ad instalacj  otwart  mo na zazwyczaj 

atwo przerobi , wymieniaj c jedynie naczy-

nie wzbiorcze (odwrotna operacja zwykle jest 

niemo liwa lub trudna). 

Cz sto stosowanym rozwi zaniem jest po-

dzia  instalacji grzewczej na dwa obiegi – np. 

Obieg kot owy oddzielony od grzejnikowego wymiennikiem ciep a. Dzi ki temu jeden z nich mo e by

otwarty, a drugi – zamkni ty

 Nowoczesny kocio  kondensacyjny, by uzyska  tyle 

samo ciep a co tradycyjny, potrzebuje mniej paliwa. 

Oznacza to mniejsze wydatki na ogrzewanie

 Komin z odr bnymi kana ami powietrznym i spali-

nowym to najlepsze rozwi zanie dla nowego kot a ga-

zowego z zamkni t  komor  spalania
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otwarty kot owy i zamkni ty grzejnikowy. Rozdziela je wymiennik cie-

p a, dzi ki czemu woda w nich si  nie miesza. 

Obieg grawitacyjny lub wymuszony. W starych instalacjach typu 

otwartego obieg wody jest zwykle grawitacyjny, a nie wymuszo-

ny przez pomp . W czasie modernizacji mo e by  jednak konieczne 

zmontowanie pompy cyrkulacyjnej, np. ze wzgl du na znacznie wi k-

sze opory przep ywu w nowych grzejnikach p ytowych. Je li jednak 

instalacja po modernizacji b dzie w stanie dalej pracowa  jako grawi-

tacyjna, to nie ma potrzeby tego zmienia  – zw aszcza gdy nasz kocio

nie wymaga zasilania elektrycznego (bo nie ma automatyki i podajni-

ka), a w okolicy cz sto zdarzaj  si  przerwy w dostawie pr du. 

Wybór rodzaju kot a

Gazowy. Kot y gazowe mog  by  zasilane gazem ziemnym z sieci 

lub p ynnym – ze zbiornika. Jednak najcz ciej kot y wymienia si

na gazowe, gdy do dzia ki zostaje doprowadzona sie  gazowa. Kot y

gazowe s  w a ciwie bezobs ugowe, co dla niektórych jest wa nym 

atutem, gdy porównuj  je z kot ami na paliwo sta e.

Komora spalania w tych kot ach mo e by :

a) otwarta – wówczas pobieraj  powietrze do spalania z pomiesz-

czenia, w którym s  zainstalowane; 

b) zamkni ta – powietrze jest pobierane  spoza budynku.

Tradycyjny czy kondensacyjny? Kot y kondensacyjne ró ni  si

od tradycyjnych wy sz  (nawet o kilkana cie procent) sprawno ci ,

bo wykorzystuj  ciep o pochodz ce z kondensacji pary wodnej za-

wartej w spalinach, które w kot ach tradycyjnych jest bezpowrot-

nie tracone.  

Wymiana starego kot a gazo-

wego na nowy nie powoduje zwy-

kle wi kszych problemów tech-

nicznych. Je li wybierzemy kocio

kondensacyjny, to musimy pami -

ta , e z jego spalin tworzy si

w kominie r cy kondensat. eby 

ów kondensat nie uszkadza  mu-

rowanych kana ów spalinowych, 

w kana  trzeba wsun  rur  ze 

stali kwasoodpornej lub specjal-

nego tworzywa sztucznego (a nie 

zwyk  rur  kanalizacyjn !). 

Kot y kondensacyjne pracu-

j  z maksymaln  sprawno ci ,

przygotowuj c wod  o ni szej 

temperaturze ni  tradycyjne, 

chocia  nowoczesne urz dze-

nia osi gaj  wysok  sprawno

nawet wtedy, gdy  temperatura 

wody grzewczej jest stosunkowo wysoka (np. 70°C). 

Je li tak czy inaczej chcemy dokona  wymiany, to kocio  konden-

sacyjny b dzie w wi kszo ci sytuacji dobrym wyborem. Je li jednak 

dotychczasowy kocio  funkcjonuje dobrze, to najwa niejszy b dzie 

Instalacje z kot em kondensacyjnym najcz ciej projektuje si

dla temperatury wody 55/40°C (temperatura wody zasilaj cej grzej-

niki/temperatura wody powracaj cej) lub ni szej, bo kocio  osi ga 

tym wy sz  sprawno , im ni sza jest temperatura wody kr cej 

w instalacji.

Jednak w nowoczesnych kot ach, dzi ki bardzo precyzyjnej regu-

lacji procesu spalania, zjawisko kondensacji zachodzi nawet, gdy 

temperatura wody powracaj cej wynosi 55–57°C, cho  sprawno

kot a wówczas nieco spada (si ga 104%, zamiast 108%). Umo liwia 

to przyj cie do projektowania nawet parametrów 70/55°C.

Ponadto wydajno  instalacji jest projektowana dla tzw. obliczenio-

wej temperatury zewn trznej, która na wi kszo ci terytorium Polski 

wynosi –20°C. W rzeczywisto ci tak du e mrozy wyst puj  rzadko, 

w zwi zku z czym przez ponad 90% sezonu grzewczego temperatura 

wody mo e by  ni sza ni  przyj ta w obliczeniach na potrzeby pro-

jektu instalacji. Oznacza to, e sprawno  kot a b dzie w praktyce 

wy sza ni  wynikaj ce z oblicze  104%.

Temperatura wody a sprawno
kot ów kondensacyjnych

REKLAMA

fot. Z biec

 Kocio  bez podajnika, który do pracy 

nie wymaga zasilania elektrycznego, jest 

szczególnie godny uwagi, je li instala-

cja mo e pracowa  jako grawitacyjna. 

Wówczas jeste my w pe ni niezale ni

Kot ów na gaz p ynny nie wolno instalo-

wa  w pomieszczeniach po o onych 

poni ej poziomu terenu lub te  maj cych 

w pod odze wpust do kanalizacji, 

bo gromadzi by si  w nich gaz (jako 

ci szy od powietrza)

”

”
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rachunek ekonomiczny – czy ni sze o kilka-

na cie procent rachunki za gaz zrównowa

w akceptowalnym dla nas czasie koszty inwe-

stycji? Tak e gdy zu ycie gazu jest niewielkie, 

rachunek ekonomiczny powinien wykaza ,

czy lepiej kupi  dro szy kocio  kondensacyj-

ny, czy te  ta szy – tradycyjny. 

Przej cie z gazu p ynnego na ziemny nie 

wymaga zwykle wymiany ca ego kot a, lecz 

jedynie dysz. Tak e niektóre kot y olejowe 

mo na przystosowa  do spalania gazu. 

Kot y olejowe. Kot y olejowe, podobnie jak 

gazowe, s  praktycznie bezobs ugowe. Kocio

olejowy tak e mo e by  kondensacyjny i mie

zamkni t  komor  spalania. 

Koszty ogrzewania olejem opa owym s  wy-

sokie, podobne do kosztów u ytkowania gazu 

p ynnego. O ile jednak zbiorniki gazu p yn-

nego umieszcza si  poza budynkiem, o tyle 

zbiorniki oleju, ze wzgl du na wra liwo

tego paliwa na mróz, trzeba umie ci  w bu-

dynku, co wymaga przestrzeni. Wielu osobom 

przeszkadza te  zapach oleju opa owego, cz -

sto wyczuwalny w ca ym domu. 

Kot y na paliwo sta e. Cho  stanowi  jed-

n  grup , s  to bardzo zró nicowane kon-

strukcje, przystosowane do ró nych rodza-

jów paliwa, odmienny te  mo e by  stopie

ich automatyzacji i uci liwo  obs ugi. 

Stare kot y na w giel lub drewno maj

zwykle nisk  sprawno  (oko o 60%), wyma-

gaj  uzupe niania paliwa kilka razy w ci gu 

doby, a ich pracy nie mo na automatycznie 

kontrolowa .

Nowoczesne mog  by  wyposa one w po-

dajnik i zbiornik paliwa, który przy du ej po-

jemno ci uzupe nia si  co kilka dni. Mo na 

nawet przeznaczy  na sk ad opa u ca e s sia-

duj ce z kot owni  pomieszczenie – opa  jest 

z niego transportowany specjalnym podajni-

kiem. Niekiedy wystarcza te  usuwanie po-

pio u jedynie co kilka dni. Maj  te  wy sz

sprawno  (ponad 80%), a uk ady elektronicz-

ne po czone z wentylatorem nadmuchowym 

do  precyzyjnie kontroluj  proces spalania.

Kot y z podajnikami wymagaj  opa u

o okre lonej wielko ci bry ek – mo e to by

w giel kwalifikowany (najcz ciej tzw. gro-

szek), pelety, zr bki drzewne itp. W giel frak-

cjonowany jest niestety dro szy od zwyk ego, 

podobnie pelety s  dro sze od drewna, jednak 

te paliwa maj ci le okre lone parametry, np. 

wilgotno  i warto  opa ow .

Do bardzo efektywnego (sprawno  do 90%) 

spalania drewna w postaci szczap mo na wy-

korzysta  tak e kot y zgazowuj ce drewno, 

nazywane potocznie kot ami na „holzgas”. 

Oprócz wysokiej sprawno ci ich atutem jest 

d ugi czas pracy pomi dzy kolejnymi uzupe -

nieniami paliwa, wynosz cy nawet kilkana-

cie godzin. 

Je li wi c mamy wystarczaj co du o miej-

sca na kocio  z zasobnikiem oraz sk ad opa-

u i nie zniech ca nas konieczno  regu-

larnego usuwania popio u oraz uzupe niania 

paliwa, to nowoczesny kocio  na paliwo sta-

e mo e by  wart  przemy lenia alternatyw ,

szczególnie dla drogich w eksploatacji kot ów 

na olej opa owy lub gaz p ynny. 

Ogrzewanie elektryczne. Ze wzgl du na 

wysokie koszty energii elektryczne kot y

grzewcze lub grzejniki elektryczne rzadko s

g ównym ród em ciep a dla domu.  W star-

szych, le izolowanych domach, w których za-

 Niektóre kot y mog  spala  wiele ró nych paliw, 

np. w giel, drewno, pelety, pestki. S  wi c bardziej 

uniwersalne, ale ka de paliwo wymaga innego stero-

wania procesem spalania

ZDANIEM EKSPERTA

Jakie ogrzewanie wy-

bra  do remontowa-

nej azienki?

Remont azienki to czas 

kiedy mo emy pomy le

o podniesieniu komfortu 

przez zainstalowanie w tym 

pomieszczeniu ogrzewania 

pod ogowego.

Najlepiej nadaj  si  do tego elektryczne maty 

grzejne, bo nie wymagaj  wykonania nowej war-

stwy wylewki pod ogowej – mo na je u o y , nie 

podnosz c poziomu pod ogi.

Maty montuje si  na starych posadzkach lub bez-

po rednio na wylewce w warstwie kleju do p ytek. 

Je li zdecydowaliby my si  na pierwsze rozwi -

zanie, czyli monta  na istniej cych starych pod o-

gach, musimy uwzgl dni  to, e po zainstalowa-

niu maty i nowych p ytek poziom naszej pod ogi 

podniesie si . Zdecydowanie cz ciej, remontu-

j c azienk , usuwamy stare p ytki, ods aniaj c

warstw  wylewki i po uprzednim przygotowaniu 

pod o a montujemy maty oraz nowe p ytki. W tej 

sytuacji poziom pod ogi si  nie zmieni. 

Jednak istniej  sytuacje, w których zastosowanie 

maty grzejnej mo e by  k opotliwe, pami tajmy, e

mata to gotowe urz dzenie grzewcze sk adaj ce 

si  z siatki z w ókna szklanego i przymocowane-

go do niej przewodu grzejnego z przewodem za-

silaj cym. Maty maj  szeroko  50 cm i d ugo

od 2 do 12 m. Maty mo emy tak modelowa , aby 

dopasowa  je do kszta tu pomieszczenia. W tym 

celu nale y przeci  siatk  maty, uwa aj c aby nie 

uszkodzi  przewodu grzejnego. Niemniej gdy po-

wierzchnia przeznaczona do ogrzewania ma bar-

dzo skomplikowany kszta t, zastosowanie maty 

mo e okaza  si  niemo liwe – sytuacje takie zda-

rzaj  si  rzadko, a rozwi zaniem takiego k opotu 

mo e by  zastosowanie przewodów do wylewek 

samopoziomuj cych np. ELEKTRA DM. Dzi ki 

bardzo ma ej rednicy uk ada si  je bezpo red-

nio w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce 

samopoziomuj cej pod materia em wyko cze-

niowym pod ogi.

Ka dy rodzaj ogrzewania pod ogowego mo e

w azience spe nia  dwie funkcje: ogrzewanie za-

sadnicze lub efekt ciep ej pod ogi – czyli ogrzewa-

nie wspomagaj ce. Pami tajmy o konieczno ci za-

instalowania regulatora temperatury, który b dzie 

utrzymywa  w tym pomieszczeniu w a ciwy kom-

fort termiczny. Aby zwi kszy  efektywno  syste-

mu i zminimalizowa  koszty eksploatacji, nale y

pomy le  o regulatorze temperatury wyposa o-

nym w zegar steruj cy.

Arkadiusz 
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potrzebowanie na ciep o jest zwykle du e, 

mog  za to pe ni  funkcj  ogrzewania dodat-

kowego – np. ogrzewa  dom w czasie d u -

szej nieobecno ci domowników, gdy nie ma 

kto obs ugiwa  kot a na paliwo sta e. Tak e je-

li ogrzewana powierzchnia domu nieco wzro-

s a, np. w wyniku adaptacji poddasza, to prze-

rabianie instalacji grzewczej mo e by  mniej 

op acalne ni  za o enie w nowych pomiesz-

czeniach grzejników elektrycznych – zw asz-

cza gdy schody cz ce parter z niewielkim 

poddaszem umieszczone s  np. w salonie, bo 

ciep e powietrze z dolnej kondygnacji i tak b -

dzie przep ywa  ku górze. 

Pompy ciep a. Stary kocio  grzewczy mo na 

te  zast pi  pomp  ciep a. Najmniej k opotli-

we jest zainstalowanie pompy czerpi cej cie-

p o z powietrza, zw aszcza je li zdecydujemy 

si  na model montowany na zewn trz budyn-

ku. Jednak taka pompa najmniej efektywnie 

pracuje zim  – czyli wówczas, gdy zu ywamy 

najwi cej energii na ogrzewanie. 

Zainstalowanie pompy czerpi cej ciep o

z gruntu lub wód podziemnych jest bardziej 

k opotliwe, nawet je li zdecydujemy si  na pio-

nowe odwierty (kosztowne), a nie kolektory 

u o one poziomo w gruncie (ta sze, ale wyma-

gaj ce rozkopania du ej powierzchni dzia ki). 

Koszty eksploatacji pompy czerpi cej ciep o

z gruntu s  jednak ni sze ni  pompy powietrz-

nej, zwykle ni sze od kosztów ogrzewania ga-

zem ziemnym. 

Decyzj  o zainstalowaniu pompy powinno 

poprzedzi  rzetelne zbadanie przez do wiad-

czonego specjalist  zapotrzebowania domu na 

energi  oraz ogranicze , jakie stwarza dzia ka. 

Dobór parametrów samej pompy oraz instala-

cji po stronie ród a ciep a jest zdecydowanie 

trudniejszy ni  dobór kot a. Najmniej k opotli-

we pod tym wzgl dem s  oczywi cie pompy 

powietrzne, bo w ich przypadku w a ciwie nie 

ma instalacji po stronie ród a ciep a. 

Niekiedy modernizacja nie oznacza zast pienia dotychczasowego kot a nowym, lecz doda-

nie drugiego do istniej cej instalacji. Tym drugim jest najcz ciej kocio  elektryczny do czo-

ny do instalacji zasilanej przez kocio  na paliwo sta e: kocio  elektryczny jest wówczas rezer-

wowym, niewymagaj cym obs ugi ród em ciep a. 

Bywa te  tak, e mimo zainstalowania nowego kot a gazowego zostawia si  tak e stary kocio

na paliwo sta e – z przeznaczeniem do u ytkowania go tylko w czasie szczególnie du ych mrozów 

oraz by nieco obni y  koszty, spalaj c ta sze, szczególnie od gazu p ynnego, paliwa sta e.

Oczywi cie w takich instalacjach trzeba pami ta  przede wszystkim o wzgl dach bez-

piecze stwa i rozdzieli  np. obieg zamkni ty kot a gazowego od otwartego obiegu z kot em

w glowym.

Dwa kot y w jednej instalacji

REKLAMA

Kocio  elektryczny mo e by  znakomitym uzupe -

nieniem instalacji grzewczej – nie wymaga obs ugi 

ani wybudowania komina fo
t.
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