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Dost pne na rynku

kot y gazowe 

i olejowe mog  bardzo 

ró ni  si  sposobem 

pracy i w zwi zku 

z tym wymagaj  spe -

nienia odmiennych 

warunków przy ich 

instalacji. Eksploatacja 

kot a b dzie ekono-

miczna, je li zostanie 

w a ciwie dobrany do 

konkretnego domu. 

RAPORT
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Ogrzewanie domu paliwem gazowym lub p ynnym jest wygodne: obs uga kot ów na gaz 

i olej nie wymaga adnych uci liwych czynno ci eksploatacyjnych, a ich prac  znacznie 

atwiej zautomatyzowa  ni  prac  kot ów na paliwo sta e. Wszystkie obecnie produkowane 

kot y umo liwiaj   utrzymanie okre lonej temperatury wody grzewczej. W razie potrzeby 

mo na je b yskawicznie wygasi  lub ponownie uruchomi . Kot y gazowe i olejowe pracuj

zwykle w instalacjach zabezpieczonych zamkni tym naczyniem wzbiorczym, co ograni-

cza zawarto  tlenu w wodzie, a wi c zmniejsza zagro enie korozj  i pozwala na zastoso-

wanie dowolnych grzejników. 

Je li w instalacji kr y niewielka ilo  wody, a kocio  wspó pracuje z pokojowym lub 

pogodowym regulatorem temperatury, mo na – zale nie od potrzeb – precyzyjnie regu-

lowa  ilo  wytwarzanego ciep a. Pozwala to oszcz dza  energi , bo mo emy obni a

temperatur , je li nie ma nas w domu lub pojawiaj  si  zyski ciep a, np. od s o ca.

Paliwo gazowe i olej opa owy
Kot y gazowe mog  by  zasilane gazem ziemnym z sieci gazowej lub gazem p ynnym 

ze zbiornika przydomowego. Gaz p ynny bywa te  okre lany mianem LPG lub propan–

–butan, cho  gaz u ywany do celów grzewczych zawiera g ównie propan. Praktycznie 

ka dy kocio  gazowy mo na atwo przystosowa  do spalania zarówno gazu ziemnego, 

jak i p ynnego. Nieco inne wymagania powinno jednak spe nia  pomieszczenie, w któ-

rym jest on zainstalowany. 

Paliwem dla kot ów olejowych jest uzyskiwany z ropy naftowej olej opa owy, które-

go sk ad jest bardzo zbli ony do oleju nap dowego stosowanego w silnikach Diesla. 

Do u ytkowania takiego kot a musimy nie tylko przewidzie  w budynku miejsce na 

kot owni , ale tak e na odpowiednio zabezpieczony magazyn ze zbiornikami paliwa. 

Cho  przepisy dopuszczaj  umieszczenie ich na zewn trz, jest to rzadko stosowane 

rozwi zanie. Je li ju  je zastosujemy, to wówczas najlepiej wykona  zbiornik podziem-

ny, by zabezpieczy  paliwo przed silnym mrozem. Z punktu widzenia u ytkownika 

podstawowe cechy kot ów na gaz i olej s  takie same. Warto je pozna , zanim zdecydu-

jemy si  na zakup.

Powietrze do spalania
Kot y z otwart  komor  spalania pobieraj  potrzebne do spalania powietrze z pomiesz-

czenia, w którym s  zainstalowane. Zgodnie z przepisami do takiego pomieszczenia 

musi by  doprowadzone powietrze niezb dne do spalania, a tak e trzeba w nim zapew-

ni  wydajn  wentylacj . Nieuniknione s  wi c – spowodowane intensywn  wymian
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REKLAMA

 Wymiennik ciep a w kotle kondensacyjnym musi 

by  wykonany ze stali kwasoodpornej, co niestety 

podnosi cen
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powietrza – straty ciep a. Mog  by  one du e, 

je li kocio  nie znajdzie si  w wydzielonym 

pomieszczeniu lub kot ownia nie zostanie 

odizolowana od s siednich pomieszcze .

Je li kocio  ma zamkni t  komor  spa-

lania, nie pobiera do spalania powietrza 

z pomieszczenia, lecz zasysa je spoza bu-

dynku specjalnym kana em (zwanym ka-

na em powietrznym). W zwi zku z tym nie 

ma potrzeby intensywnej wymiany powie-

trza w pomieszczeniu z kot em (nie zu ywa 

go pracuj cy kocio , wymagania dotycz ce 

wentylacji s  te  o wiele agodniejsze), zde-

cydowanie mniejsze s  wi c straty ciep a. 

W domach jednorodzinnych kot y takie, je-

li ich moc nie przekracza 21 kW, nie wyma-

gaj  komina. Spaliny mo na odprowadza

wprost przez cian  budynku, do czego s u-

 kana y powietrzno–spalinowe, dostar-

czaj ce te  z zewn trz powietrze do spala-

nia. Takie kana y okre la si  cz sto skrótem 

SPS lub LAS. Przy wi kszych mocach trze-

ba wyprowadzi  je ponad dach. Kana y po-

wietrzno–spalinowe mog  by  rozdzielone 

lub wspó osiowe (koncentryczne).

Tradycyjny lub kondensacyjny
Sprawno kot ów niekondensacyjnych 

(czyli tradycyjnych) wynosi ok. 90%, a ko-

t ów kondensacyjnych cz sto ponad 100%. 

Teoretyczn  górn  granic  dla kondensacyj-

nych kot ów gazowych jest 111%, olejowych 

za  107%; w praktyce za  kondensacyjne ko-

t y gazowe osi gaj  sprawno  do 108–110%, 

ale to i tak znacznie wi cej od kot ów trady-

cyjnych. A im wy sza sprawno , tym mniej-

sze zu ycie paliwa, a wi c i rachunki za 

ogrzewanie. 

Decyduj c si  na instalacj  kot a konden-

sacyjnego, a nie tradycyjnego, musimy jed-

nak ponie  tak e pewne dodatkowe koszty. 

Instalacja c.o. musi by  dostosowana do ni -

szej temperatury wody grzewczej (40–60°C), 

niezb dne s  wi c grzejniki o wi kszej po-

wierzchni, a najlepiej – ogrzewanie pod ogo-

we. Komin musi by  koniecznie wyposa ony 

we wk ad ze stali kwasoodpornej, bo w ko-

minie mo e dochodzi  do wykraplania si

r cego kondensatu. Ponadto stalowy wk ad 

kominowy atwiej si  nagrzewa, co korzyst-

nie wp ywa na ci g. Niekiedy kana  spalino-

wy jest wykonywany z tworzywa sztucznego. 

 Komin powietrzno-spalinowy mo e mie  dwa od-

r bne przewody. Wówczas tylko przewód spalinowy 

wyprowadza si  ponad dach

fo
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Jest on ta szy, jednak niektórzy nie zaleca-

j  tego rozwi zania, w obawie przed uszko-

dzeniem kana u, w razie wzrostu temperatu-

ry spalin. Mo e si  tak sta , je li kocio  b dzie 

musia  przygotowywa  bardziej gor c  wod

ni  zwykle, np. w czasie silnych mrozów. 

Na zwrot poniesionych dodatkowo nak a-

dów najd u ej b dziemy czeka  w niewiel-

kich i bardzo dobrze ocieplonych domach. 

Im mniejsze s  straty ciep a budynku, tym 

mniejsze sumy wydajemy na ogrzewanie, 

trudniej wi c szybko zauwa y  oszcz dno-

ci, jakie mo e da  kocio  kondensacyjny. 

Funkcje kot ów: ogrzewanie 
domu i przygotowanie ciep ej 
wody
W domach jednorodzinnych ten sam kocio

zapewnia zwykle zarówno ogrzewanie, jak 

i ciep  wod . Kocio jednofunkcyjny pod-

grzewa wod  u ytkow  w zasobniku o po-

jemno ci, któr  dobiera si  stosownie do licz-

by mieszka ców domu: zwykle przyjmuje si

po 50 litrów na osob  w ci gu doby. Jako jed-

nofunkcyjne pracuje np. zdecydowana wi k-

szo  kot ów olejowych. 

Kocio dwufunkcyjny bez zasobnika pod-

grzewa wod  u ytkow  w sposób przep ywo-

wy. Wymaga to do  du ej mocy grzewczej, 

tym wi kszej, im wi ksze mo e by  chwilo-

we zu ycie wody. W efekcie moc niezb dna 

do przygotowania c.w.u. znacznie przekracza 

moc wymagan  do samego ogrzewania po-

mieszcze . Za kocio  wi kszej mocy musimy 

oczywi cie zap aci  wi cej, ponadto kocio

pracuj cy z moc  bardzo odbiegaj c  od no-

minalnej mo e osi ga  mniejsz  sprawno .

Kocio  dwufunkcyjny zajmuje zdecydowa-

nie mniej miejsca ni  jednofunkcyjny z za-

sobnikiem, co jest wa ne, gdy na zasobnik po 

prostu brakuje miejsca. Jednak gor c  wod

z zasobnika mo emy dysponowa  od razu, 

w ilo ci ograniczonej jedynie jego pojemno-

ci , a je li woda jest podgrzewana przep y-

wowo, to po odkr ceniu kranu trzeba chwi-

l  poczeka  na uruchomienie kot a. Ponadto 

gdy cz sto korzystamy z gor cej wody w nie-

wielkich ilo ciach (np. tylko do umycia r k), 

to kocio  musi si  bardzo cz sto w cza  i wy-

cza , co niekorzystnie wp ywa na jego 

sprawno  i trwa o . Jest to szczególnie od-

czuwalne poza sezonem grzewczym, gdy 

przygotowuje tylko c.w.u. 

W kot ach dwufunkcyjnych szczególnie 

wa na jest mo liwo  regulacji mocy palnika 

w szerokim zakresie. Inaczej kocio  b dzie pra-

cowa  zwykle z moc  o wiele ni sz  od nomi-

nalnej. Jego sprawno  wówczas spadnie, b -

dzie wi c dro szy w eksploatacji. 

Rozwi zaniem po rednim s  kot y dwu-

funkcyjne z ma ym zasobnikiem, o pojemno-

ci np. 30 litrów. Je li potrzebujemy niewiel-

kiej ilo ci ciep ej wody, na przyk ad do mycia 

r k, to jest ona czerpana z zasobnika. Dopiero 

gdy ciep a woda z zasobnika zostanie wyko-

rzystana np. przy nape nianiu wanny, woda 

zaczyna by  podgrzewana przep ywowo. 

 Cho  w ka dym kotle gazowym mo emy atwo ob-

ni y  lub podnie  temperatur  wody grzewczej, to 

nie ka dy kocio  potrafi wówczas zmieni  moc palnika

Podawana w katalogach sprawno  kot ów kondensacyjnych przekracza 100%. Je li trzyma

si ci le praw fizyki, oznacza oby to, e oddaj  wi cej energii ni  zawiera dostarczone do nich 

paliwo, co oczywi cie nie jest mo liwe. Sprzeczno  wynika ze stosowania nie ca kiem cis ej

definicji sprawno ci kot a – bez uwzgl dnienia strat ciep a potrzebnego do odparowania wody, 

która jest jednym z produktów spalania. Tymczasem w wyniku spalenia np. jednej cz stecz-

ki metanu (g ównego sk adnika gazu ziemnego) powstaje jedna cz steczka dwutlenku w gla 

i 2 cz steczki wody – zgodnie z nast puj cym wzorem reakcji: CH
4
+2O

2
CO

2
+2H

2
O. 

W wyniku reakcji spalania powstaje zatem ca kiem sporo wody – oko o 2 kilogramy z ka dego 

spalonego kilograma gazu ziemnego! W kotle niekondensacyjnym para z tej wody uchodzi przez 

komin jako sk adnik spalin, a wi c pobrane przez ni  ciep o jest tracone. W kotle kondensacyj-

nym  spaliny, zanim trafi  do komina, op ywaj  dodatkowy wymiennik ciep a. Je li jego tempe-

ratura jest wystarczaj co niska (oko o

50°C), to para wodna zawarta w spali-

nach ulega skropleniu (kondensacji), 

oddaj c przy tym ciep o zawartej w wy-

mienniku wodzie. 

Dawniej zak adano, e ciep a zawarte-

go w parze wodnej w praktyce nie da si

odzyska , cho  sam proces kondensa-

cji doskonale znano. Dlatego w oblicza-

niach sprawno ci kot a nie uwzgl dnia-

no rzeczywistej ca kowitej ilo ci energii 

mo liwej do uzyskania (tzw. ciep a spa-

lania), lecz jedynie ilo  energii od razu 

pomniejszon  o t  wykorzystan  do od-

parowania wody (to tzw. warto  opa-

owa). Mimo e dzi  potrafimy ju  prak-

tycznie wykorzysta  dodatkowe ciep o

z kondensacji pary wodnej, to w Europie 

nadal stosuje si  stary sposób obliczania 

sprawno ci kot ów, by mo liwe by o a-

twe porównanie starych i nowych urz -

dze . Dlatego je li sprawno  kot a prze-

kracza 100%, to mo emy by  pewni, e

jest to kocio  kondensacyjny.

Co znaczy sprawno  ponad 100%?

woda 

powracaj ca 

z instalacji 

c.o.

odprowadzanie 

spalin

wymiennik 

wtórny

ogrzana woda 

p yn ca do 

instalacji c.o.

zbiornik 

kondensatu

odprowadzenie 

kondensatu

wymiennik 

pierwotny

palnik

W kotle kondensacyjnym ciep o pary wodnej zawartej 

w spalinach, zostaje efektywnie wykorzystane do wst -

pnego podgrzania wody powracaj cej z grzejników

fo
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 Kupuj c oddzielny zbiornik ciep ej wody mo e-

my najlepiej dobra  jego pojemno  do w asnych 

potrzeb
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Regulacja mocy
Palniki nowoczesnych kot ów umo liwiaj

zwi kszenie lub zmniejszenie ich mocy, sto-

sownie do chwilowego zapotrzebowania na 

ciep o. Regulacja mocy mo e by  przy tym np. 

jedynie dwustopniowa lub p ynna, oczywi-

cie w pewnych granicach. Palniki bez regu-

lacji nazywa si jednostopniowymi. Je li re-

gulacja jest skokowa, to mamy do czynienia 

z palnikiem wielostopniowym (najcz ciej 

dwustopniowym). P ynn  regulacj  maj  pal-

niki modulowane. W praktyce du y zakres 

regulacji pozwala ograniczy  liczb  w cze

i wy cze , co korzystnie wp ywa na trwa o

oraz oznacza bardziej oszcz dn  eksploatacj .

Gdzie umie ci  kocio ?
Pomieszczenie, w którym chcemy zainstalo-

wa  kocio , musi spe nia  warunki okre lo-

ne szczegó owo przepisami, z których najwa -

niejsze podano ni ej w odniesieniu do kot ów 

o mocy do 30 kW.

Kot y gazowe mog  by  zainstalowane nie 

tylko w wydzielonej kot owni, ale tak e np. 

w kuchni, azience lub 

innym pomieszczeniu 

nie przeznaczonym na 

sta y pobyt ludzi. Je li

moc kot a z zamkni -

t  komor  spalania nie 

przekracza 21 kW, to przewody doprowadza-

j ce powietrze oraz odprowadzaj ce spaliny 

mo na wyprowadzi  bezpo rednio przez cia-

n  budynku. W pozosta ych sytuacjach ko-

nieczne jest pod czenie do komina. 

Kubatura pomieszczenia, w którym pracu-

je kocio  z otwart  komor  spalania, nie mo e

by  mniejsza ni  8 m3, a je li kocio  ma komor

zamkni t , to kubatura nie mo e by  mniejsza 

ni  6,5 m3. Pomieszczenie nie mo e by  ni -

sze ni  2,2 m (lub 1,9 m, je li dom wybudowa-

no przed 2002 r.). Je li jest to kocio  z otwart

komor  spalania, to pobiera on znaczne ilo ci 

powietrza do spalania. Pole przekroju kana u

nawiewnego musi mie  co najmniej 200 cm2,

a otwór wywiewny powinien mie  wymiary 

co najmniej 14 × 14 cm i musi by  umieszczo-

ny mo liwie blisko sufitu. W pomieszczeniach 

z zainstalowanym kot em z otwart  komo-

r  spalania nie wolno stosowa  mechanicz-

nej wentylacji wyci gowej. Je li wi c kocio

ma by  zainstalowany w kuchni, nie wolno 

w niej montowa  np. okapu z wyci giem. Je li

za  jest to kocio  z zamkni t  komor  spala-

nia, wentylacja mo e by  dowolnego rodzaju, 

ale nie wolno z niej rezygnowa , bo zawsze ist-

nieje niebezpiecze stwo przedostania si  gazu 

z nieszczelnej instalacji do pomieszczenia. 

Je li kocio  jest zasilany gazem p ynnym,

trzeba pami ta , e jest to paliwo ci sze od 

powietrza. W zwi zku z tym kot a takiego nie 

wolno zainstalowa  w pomieszczeniu znajdu-

j cym si  poni ej poziomu terenu (np. w piw-

nicy), a w pod odze nie mo e by  wpustów ka-

nalizacyjnych, bo w razie nieszczelno ci gaz 

gromadzi by si  przy pod odze lub w rurach 

kanalizacyjnych. W pomieszczeniach z urz -

dzeniami zasilanymi gazem p ynnym ze 

wzgl dów bezpiecze stwa wykonuje si  nawet 

dodatkowe otwory wentylacyjne przy pod o-

dze. Zbiornik gazu musi za  by  umieszczony 

na zewn trz domu.

Kot y olejowe, podobnie jak gazowe, teo-

retycznie mo na instalowa  nie tylko w wy-

dzielonej kot owni, lecz tak e np. w kuchni, 

azience lub innym pomieszczeniu nie prze-

znaczonym na sta y pobyt ludzi. Kubatura po-

mieszczenia, w którym stoi kocio  na olej, po-

winna wynosi  co najmniej 8 m3. Jednak 

zwykle wydziela si  kot owni , bo zapach ole-

ju opa owego jest bardzo nieprzyjemny, ko-

cio  jest wi kszy i ci szy ni  gazowy, a ponad-

to wymaga pod czenia do komina (spalin nie 

mo na wyprowadzi  przewodem powietrz-

no–spalinowym przez cian ). Zbiorniki pa-

liwa musz  by  umieszczone w wannie wy-

chwytuj cej olej w razie wycieku. Mo na te

zastosowa  zbiornik o podwójnych ciankach. 

W tym samym pomieszczeniu co kocio  wol-

no umie ci  tylko zbiornik o pojemno ci do 

1 m3, pod warunkiem, e spe nione s  okre lo-

ne wymagania (podane na rysunku poni ej). 

Na wi ksz  ilo  paliwa trzeba przeznaczy

inne pomieszczenie. Najlepiej zgromadzi  jego 

zapas na ca y sezon grzewczy, bo po jego uzu-

pe nienu trzeba ponownie wyregulowa  pal-

Ka dy kocio  najlepiej pracuje przy zacho-

waniu okre lonych parametrów, a przede 

wszystkim – temperatury wody zasilaj cej in-

stalacj  (czyli wychodz cej z kot a) oraz po-

wracaj cej. Opisuje si  to dwiema liczbami 

np. 90/70°C. Ma to szczególne znaczenie dla 

pracy kot ów kondensacyjnych, bo je li tem-

peratura wody powracaj cej jest zbyt wysoka, 

to efekt kondensacji w ogóle w nich nie wyst -

puje, a wtedy sprawno  kot a spada. 

Bardzo wa ny jest wi c odpowiedni dobór 

kot a i grzejników, które osi gaj   ró n  moc 

zale nie od temperatury wody. Je li jej tempe-

ratura b dzie musia a by  wysoka, by zapew-

ni  wystarczaj ce ogrzewanie pomieszcze ,

kocio  (szczególnie kondensacyjny) nie zapew-

ni nam  oczekiwanych oszcz dno ci.

Temperatura wody 
grzewczej 

Przewody powietrzno-spalinowe wykonuje si  cz sto jako koncentryczne, 

pozwala to na ogrzanie powietrza zasysanego do spalania

powietrze zewn trzne

gor ce spaliny
Je li sprawno  kot a przekracza 100%, 

to mo emy by  pewni, e jest to kocio

kondensacyjny
”

”

Na kot y olejowe wydziela si  dobrze wentylowan  kot owni , bo zapach oleju opa owego jest bardzo nie-

przyjemny. Najcz ciej w pobli u umieszcza si  tak e zbiornik z przynajmniej niewielkim zapasem paliwa

murowana ciana grubo ci min. 12 cm, wy sza 

od zbiornika o co najmniej 30 cm i szersz o 60 cm

kana  wywiewny kana  nawiewny

kocio

(oddalony 

od zbiornika 

o min. 1 m)

zbiornik 

oleju

wanna 

wychwytuj ca

olej w razie 

wycieku
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Przyk adowe wykresy sprawno ci kot ów

w zale no ci od obci enia kot a: a) kocio  tra-

dycyjny o parametrach 90/70˚C z palnikiem 

jednostopniowym, b) kocio  nowoczesny nisko-

temperaturowy o parametrach 75/60˚C

i z palnikiem modulowanym, c) kocio  konden-

sacyjny o parametrach 75/60˚C z palnikiem mo-

dulowanym, d) kocio  kondensacyjny o para-

metrach 40/30˚C z palnikiem modulowanym

a

b

c

d

Kot y c.o. pracuj  prawid owo, je li zostan  w a ciwie zainstalowane, a ich wn trze jest wolne 

od zanieczyszcze . Ka dy kocio  jest jednak nara ony na odk adanie si  osadu (tzw. kamienia ko-

t owego), sk adaj cego si  g ównie z w glanu wapnia i tlenku elaza. Najwi cej powstaje go w in-

stalacjach otwartych (z kot ami na paliwo sta e), w których trzeba uzupe nia  wod  grzewcz , jed-

nak najgro niejszy jest on dla niskotemperaturowych kot ów gazowych i olejowych. Ilo  tlenku 

elaza w instalacji wzrasta przy tym stale, nawet je li nie wymieniamy wody grzewczej. 

W kotle osady pokrywaj  przede wszystkim wymiennik ciep a. Nawet ich warstwa o grubo ci 

setnych cz ci milimetra obni a sprawno  kot a o kilka procent (przy grubszej warstwie straty 

mog  si gn  30%). 

Nowoczesne kot y maj  zwykle niewielkie wymienniki o cienkich ciankach, wykonane z miedzi 

lub aluminium (by kocio  móg  by  ma y i lekki, a wymiennik szybko przekazywa  ciep o). Pr dko

przep ywu wody jest w nich du a, a jej temperatura nie przekracza 75°C. Je li powierzchni  wy-

miennika pokryje kamie , to woda zatrzymana w szczelinach tej warstwy zaczyna wrze , cho

reszta przep ywaj cej wody ma znacznie ni sz  temperatur . Powoduje to miejscowe przegrza-

nie cianek wymiennika i po pewnym czasie ich uszkodzenie. Pierwszym objawem tego zjawiska 

jest g o na praca kot a, niekiedy tak e wibracje. Jest to efekt gwa townego po czenia pary wod-

nej ze stosunkowo ch odn  wod  (implozji pary wodnej). 

W tradycyjnych kot ach wysokotemperaturowych to zjawisko jest mniej odczuwalne, bo tempe-

ratura ca ej wody grzewczej jest bliska temperaturze wrzenia i wynosi ok. 90°C. Ponadto wymien-

niki w tych kot ach (cz sto eliwne) s  bardziej odporne na przegrzanie, bo musz  by  przystoso-

wane do sta ego kontaktu z bardzo gor c  wod .

Odk adaniu si  kamienia trzeba zapobiega , dodaj c do wody w obiegu grzewczym specjalne 

rodki. Co kilka lat mo na te  zleci  oczyszczenie instalacji – najpierw stosuje si  wówczas rodki 

rozpuszczaj ce osady, a nast pnie przep ukuje ca  instalacj  du  ilo ci  wody.

G o na praca – sygna  ostrzegawczy
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nika kot a. Ponadto ceny oleju s  ni sze latem 

ni  w sezonie grzewczym. 

Obci enie kot a a jego 
sprawno
Sprawno  kot a, a wi c i koszty ogrzewania 

domu, zale  w znacznym stopniu od jego 

obci enia, czyli od tego, z jak  moc  w sto-

sunku do nominalnej pracuje. Zale no  ta 

w inny sposób dotyczy ró nych kot ów.

Tradycyjne kot y wysokotemperaturowe. 

Praktycznie ju  dzi  nie produkowane, dosto-

sowane s  do zasilania instalacji wod  o pa-

rametrach 90/70°C, bez mo liwo ci regula-

cji mocy palnika. Maj  najwy sz  sprawno

przy obci eniu maksymalnym, a przy ni-

skim spada ona gwa townie. 

Kot y kondensacyjne z palnikami o p ynnie 

regulowanej mocy (modulowanymi). Z nimi 

jest odwrotnie – najwy sz  sprawno  osi gaj

przy ma ych obci eniach. 

Nowoczesne kot y niekondensacyjne 

z palnikami modulowanymi i temperatur

wody obni on  do 75/60°C. Ich sprawno  jest 

niemal sta a, niezale nie od obci enia. 

W opisie kot a cz sto podana jest jedynie 

nominalna sprawno . Jednak kocio  rzad-

ko pracuje w idealnych warunkach, podobnie 

jak np. silnik samochodu rzadko osi ga mak-

symaln  moc. Niemieccy producenci poda-

j  w zwi zku z tym tzw. sprawno  znorma-

lizowan  (nazywan  tak e rednioroczn ). 

Oblicza si  j  uwzgl dniaj c ró ne obci e-

nie kot a w ci gu roku, w zwi zku ze zmia-

nami warunków pogodowych. Nie odpowia-

da ona jednak w pe ni polskim warunkom, bo 

podstaw  do oblicze  s  temperatury panuj -

ce w kilku niemieckich miastach. 

Je li nie mamy kot owni, to kocio  gazowy mo na umie ci  tak e w kuchni czy korytarzu, musimy jednak 

pami ta  o zapewnieniu w a ciwej wentylacji


