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Kominek z dystrybucj  gor cego powietrza, czyli DGP, to sposób na oszcz dzanie 

energii konwencjonalnej. Jego przydatno  zauwa ymy zw aszcza w okresie wiosny 

i jesieni, kiedy g ówn  instalacj  c.o. b dzie mo na wy czy , a dom ogrzewa  wy-

cznie kominkiem. Zobaczmy, jak dzia a DGP i jak wygl da monta  tej instalacji. 

Jak dzia a kominek z DGP
Kominek z rozprowadzaniem ciep ego powietrza tworzy odr bny systemem ogrze-

wania – jest wi c drugim, obok podstawowego, ród em ciep a w domu. 

Uwaga! Zgodnie z przepisami kominek nie mo e by  jedynym ród em ciep a, lecz 

jedynie uzupe nia  istniej c  instalacj  grzewcz , aby by a zapewniona mo liwo

ogrzewania budynku podczas d u szej nieobecno ci mieszka ców.

 W kominku z DGP ogie  nagrzewa wk ad kominkowy ze specjalnym o ebrowa-

niem. Nagrzany wk ad oddaje ciep o powietrzu przep ywaj cemu przez przestrze

mi dzy korpusem wk adu a jego obudow . Dalej powietrze to transportowane jest 

do innych pomieszcze  kana ami (stalowymi lub aluminiowymi). Kana y te musz

mie  wymiary odpowiadaj ce rednicy kró ca wylotu ciep ego powietrza z kominka: 

jest to warunek jego sprawnego przep ywu. Ruch powietrza mo e by  naturalny (gra-

witacyjny) lub wymuszony.

Obieg naturalny polega na wykorzystaniu zjawiska, e gor ce powietrze – l ejsze 

od ch odnego – unosi si  na zasadzie konwekcji. Takie naturalne rozchodzenie si

gor cego powietrza jest niezale ne od jakichkolwiek zewn trznych róde  energii, 

nie zapewnia jednak docierania ciep a do wszystkich miejsc w domu. 

Poziome odcinki kana ów doprowadzaj cych powietrze mog  mie  najwy ej 2–3 m, 

dlatego obieg naturalny jest niewydolny w du ych, roz o ystych domach parterowych, 
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20% kosztów budowy 

kominka z wk adem 

– tyle musimy przezna-

czy  na elementy 

i monta  instalacji DGP! 

Je li zatem w domu ma 

stan  kominek z wk a-

dem, warto rozwa y

dodatkowy wydatek na 

to, by ogrzane w nim 

powietrze by o rozpro-

wadzane do wszystkich 

pomieszcze .
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REKLAMA

sprawdza si  natomiast w budynkach o pro-

stym uk adzie – stosunkowo wysokich, ale 

w skich, w których pomieszczenia ogrzewa-

ne przez kominek znajduj  si  powy ej miej-

sca, gdzie on stoi. 

Obieg wymuszony jest wspomagany pra-

c  wentylatora, który zasysa gor ce powietrze 

– ogrzane przez wk ad kominkowy – i t oczy 

je do elementów systemu. Wentylator mo e

doprowadzi  ciep e powietrze do wielu po-

mieszcze . Wentylator najlepiej zamontowa

w przestrzeni nad kominkiem – na wylocie 

gor cego powietrza; urz dzenie to musi by

oczywi cie zasilane energi  elektryczn .

Wentylatory charakteryzuj  si  ró n  wydaj-

no ci , która okre la obj to  powietrza prze-

t aczanego w ci gu godziny. Rodzaj wentylato-

ra dobiera si  do wielko ci instalacji DGP. 

W pomieszczeniach, do których dostarcza-

ne jest ciep e powietrze, zainstalowane s  krat-

ki nawiewne lub anemostaty, czyli wyloty tego 

powietrza. Aby powietrze cyrkuluj ce mi dzy

kominkiem a pomieszczeniami nie przenosi o

kurzu, wentylator trzeba wyposa y  w filtr.

Uwaga! Miejsce zamontowania wentylatora 

powinno by atwo dost pne, gdy  filtr wy-

maga okresowego czyszczenia. 

Przed wentylatorem mo na zastosowa  tzw. 

bypass z termostatem bimetalicznym i prze-

pustnic . Gdy zabraknie napi cia w sieci, go-

r ce powietrze zostanie odprowadzone przez 

króciec bypassu do wydzielonego pomiesz-

czenia. Bypass zmniejszy te  zbyt wysok

dla wentylatora temperatur  przep ywaj cego 

powietrza – króciec bypassu pobierze ch od-

ne powietrze i obni y w ten sposób maksy-

maln  temperatur  powietrza wyp ywaj -

ba

Ilustracja (a) przedstawia dom o roz o ystym uk adzie pomieszcze  – poziome odcinki kana ów DGP 

musz  by  zatem d ugie, dlatego prac  instalacji trzeba w tym przypadku wspomóc wentylatorem. 

Na ilustracji (b) sytuacja jest odwrotna – uk ad pomieszcze  tego domu pozwala zastosowa  krótkie 

poziome odcinki DGP i tym samym umo liwi  prac  DGP w obiegu naturalnym 
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cego z kratek i anemostatów. Bypass bywa 

oferowany w komplecie z wentylatorem, ale 

czasem trzeba go dokupi  oddzielnie.

Sch odzone w pomieszczeniach powietrze 

powinno mie  mo liwo  powrotu do ko-

minka poprzez kana y powrotne lub pro ciej 

– otworami i szczelinami wentylacyjnymi 

w drzwiach. Ze wzgl du na mo liwo  prze-

noszenia wilgoci i zapachów – wlotów powie-

trza ogrzanego nie powinno si  umieszcza

w kuchniach i azienkach, a wi c pomiesz-

czenia te trzeba ogrzewa  w inny sposób.

Wybór obiegu w DGP
System dystrybucji gor cego powietrza po-

winien by  dopasowany do konkretnego 

domu, zatem najlepiej aby by  elementem 

jego projektu. 

Zasady doboru odpowiedniego – ze wzgl -

du na sposób obiegu powietrza – systemu.

 Je li pomieszczenia, które maj  by  ogrza-

ne, s  ma e i znajduj  si  niedaleko od komin-

ka (tak, e do dostarczania do nich ciep ego 

powietrza wystarcz  przewody nie d u sze 

ni  4–5 m), mo na zastosowa  ta szy obieg 

grawitacyjny, który w opisanych warunkach 

b dzie mia  wystarczaj c  wydajno  (ró nica 

temperatury wywo uj ca ruch ciep ego powie-

trza ku górze b dzie wystarczaj ca do pokona-

nia odleg o ci od kominka do wylotu przewo-

du grzewczego). 

Uwaga! Zbyt ma a odleg o  kominka do na-

wiewów oraz stosunkowo ma a pr dko

kr cego powietrza mo e spowodowa , e

b dzie ono zbyt gor ce, co prowadzi do przy-

palania si  kurzu na wylocie z kratek lub ane-

mostatów. Dlatego te  obecnie raczej odchodzi 

si  od tego typu rozwi za .

Je li chcemy ogrza  wi ksz  powierzchni

albo nawet ca y dom, lepiej wybra  obieg 

wymuszony. Sprawd my tylko, czy mo liwe 

b dzie wydajne ogrzewanie wyznaczonej 

powierzchni kominkiem – obliczaj c w tym 

celu strumie  powietrza potrzebnego do jej 

ogrzania i straty ci nienia na poszczegól-

nych odnogach systemu. Otrzymany wynik 

umo liwi dobranie w a ciwego typu wen-

tylatora aparatu nawiewnego, odpowiedniej 

wydajno ci do potrzeb konkretnej instalacji. 

Przed monta em wk adu
Przed monta em kominka, nie tylko tego dzia-

aj cego w systemie DGP, konieczna jest ocena 

wytrzyma o ci stropu, na którym ma on spo-

cz  razem z obudow  – oba te elementy mog

wa y  nawet 500 kg. Ocen  wytrzyma o ci

stropu nale y zleci  specjali cie – konstruk-

torowi. Gdy oka e si  ona niewystarczaj ca, 

strop trzeba b dzie wzmocni  lub wykona

specjalny fundament pod kominek.

 Tak e otoczenie wokó  kominka musi by

dok adnie sprawdzone i przygotowane. 

W bliskim otoczeniu kominka nie mo e by

poprowadzona adna instalacja elektryczna, 

hydrauliczna itp. Mog yby bowiem zosta

uszkodzone podczas monta u lub pó niej 

– podczas pracy kominka stopi yby si .

Ponadto cz  pod ogi, na której ma by  zbu-

dowany kominek, powinna by  stabilna i zro-

biona z materia ów niepalnych – to znaczy, e

w tym miejscu pod oga nie mo e by  ocieplo-

na styropianem (mo na natomiast u y  w tym 

miejscu we ny). Je li po o ono ju  na niej sty-

ropian, najlepiej zerwa  go i w tym miejscu za-

stosowa  wylewk  betonow . Tak e posadzka 

przy kominku – na odleg o  minimum 

50 cm – musi zapewnia  bezpiecze stwo prze-

 Wentylator t oczy do wybranych pomieszcze  ogrzane wokó  wk adu kominkowego powietrze. Wielko

wentylatora oraz jego parametry nale y dostosowa  do konkretnej instalacji DGP. Du y wentylator wcale nie 

daje wi kszej skuteczno ci pracy DGP. Powietrze t oczone przez taki wentylator b dzie przep ywa  wokó  wk a-

du zbyt szybko, a wi c b dzie wyp ywa o z wylotów niedostatecznie nagrzane

 Wlot powietrza zewn trznego. Powinno wykonywa  si  go na wysoko ci, przy której nie b dzie mo liwy jego kontakt ze niegiem i z li mi. Kana y z nim po czo-

ne mog  by  wykonane z blachy, aluminium lub PVC. Na wlotach montuje si  kratki wentylacyjne  chroni ce przed przedostawaniem si  gryzoni 
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ciwpo arowe. Dobrym wyborem b d  zatem 

p ytki ceramiczne, kamienne czy marmuro-

we. Pami tajmy te  o tym, eby odpowiednio 

urz dzi  pomieszczenie z kominkiem – meble 

i sprz t RTV powinny by  ustawione w odle-

g o ci minimum 80 cm.

Wykonanie wlotu zewn trznego powietrza 

oraz poprowadzenie trasy kana u doprowa-

dzaj cego to powietrze do kominka jest nie-

zmiernie istotn  czynno ci , któr  nale y

wykona  przed monta em wk adu. Wed ug 

przepisów do kominka z zamkni tym wk a-

dem nale y doprowadzi  10 m3 powietrza 

w ci gu godziny na ka dy kW mocy nominal-

nej. Aby spe ni  te wymogi, wielko  wlotu 

powietrza zewn trznego i tym samym wiel-

ko  kana u z nim po czonego powinna mie

minimum 15 cm (powierzchnia przekroju ok. 

200 cm2). Wlot powietrza zewn trznego mo -

na wykona  w cianie budynku (na pozio-

mie pod ogi lub pod ni ) lub wynie  ponad 

dach (czerpnia powinna znajdowa  si  po-

ni ej komina, aby nie zasysa  dymu z komi-

na). Wcze niej zaplanujmy trasy prowadzenia 

przewodów dostarczaj cych powietrze do spa-

lania (gdy kominek nie jest usytuowany przy 

cianie zewn trznej i nie mo na bezpo rednio 

po czy  go z wlotem). Najcz ciej prowadzi 

si  je w pod odze. Mog  one czy  si  bez-

po rednio z komor  spalania, by  blisko pa-

leniska lub znajdowa  si  pod nim. W dwóch 

ostatnich przypadkach wlot trzeba wyposa y

w przepustnic , która pozwoli zamkn  do-

p yw powietrza, gdy kominek nie b dzie u y-

wany – dzi ki temu pomieszczenie nie b dzie 

si  niepotrzebnie wych adza .

Ponadto przepustnice umo liwiaj  regula-

cj  przep ywu powietrza do spalania – dzi -

ki nim w atwy sposób mo na sterowa  moc

ogrzewania. 

Na ko cu upewnijmy si , e izolacj  ter-

miczn cian i obudowy kominka wykonano 

z we ny ognioodpornej pokrytej aluminium. 

Tak e przewód kominowy powinien by  odpo-

wiednio zaizolowany i zachowywa  bezpiecz-

n  odleg o  od elementów atwo palnych. 

 Przepustnice – reguluj  dop yw powietrza zewn trznego. Ostatnia wyposa ona jest w si ownik, zatem 

jej praca przebiega automatycznie. Umo liwiaj  ca kowite zamkni cie jego dop ywu. Jest to szczególnie wa ne 

przy doprowadzeniu wlotów powietrza zewn trznego w okolice paleniska – bez nich dochodzi oby do nadmier-

nego wych adzania pomieszczenia w czasie, gdy kominek by nie pracowa . W kana ach zimnego powietrza naj-

lepiej stosowa  przepustnice wyposa one s  w gumowe uszczelki (w kana ach rozprowadzaj cych ciep e po-

wietrze jest odwrotnie – guma mog aby wydawa  nieprzyjemny zapach pod wp ywem wysokiej temperatury)

Kana  doprowadzaj cy powietrze zewn trzne bezpo rednio do paleniska
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Wykonanie zabudowy termicznej kominka – chroni ona obudow  przed nad-

miernym nagrzewaniem oraz zapewnia efektywn  prac  kominka. Do izolacji 

u ywa si  ognioodpornych p yt z we ny mineralnej pokrytych foli  aluminiow .

Mocuje si  je gwo dziami do betonu lub specjaln  zapraw . Miejsca cze  p yt 

uszczelnia si  ta m  aluminiow . Minimalna odleg o cianek wk adu od izolo-

wanych cian obudowy i pomieszczenia powinna wynosi  5 cm 

 Zamiast tradycyjnych trzech warstw sto-

sowanych przy konstruowaniu obudowy wk adu ko-

minkowego: konstrukcji no nej, izolacji oraz pokrycia 

zewn trznego mo na zastosowa  jednorodne p yty 

krzemianowo-wapniowe. P yty te dzi ki wysokiej 

g sto ci, przewodnictwu ciep a zbli onym do we ny 

mineralnej, wytrzyma o ci na zginanie oraz du ym 

formatom pe ni  jednocze nie funkcj  konstrukcyjn ,

izolacyjn  i pokrycia zewn trznego. Bezpo rednio na 

nich mo na stosowa  typowe wyko czenia obudów 

kominkowych
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Rozprowadzenie DGP w obiegu wymuszonym 
Sposób rozprowadzenia systemu DGP powinien by  zaprojektowany przez fachowca; projekt ten powinien podawa  przekroje rur, lokali-

zacj  ich wylotów, wydajno  wentylatora oraz nastawy poszczególnych anemostatów i przepustnic.

Kana y dystrybuuj ce gor ce powietrze, aby 

mog y zapewni  wystarczaj cy przep yw powie-

trza, musz  mie  odpowiednie wymiary. I tak 

kana y okr g e powinny mie rednic  mini-

mum 80 mm, wymiary kana ów prostok tnych 

to 50 × 150 mm. 

Stosuje si  ró ne rodzaje rur tworz cych ka-

na y dystrybuuj ce, oto najpopularniejsze:

aluminiowe typu flex 

z p aszcza aluminiowo-poliestrowego wzmoc-

nionego spiralnie stalowym drutem

Obydwa typy rur zwini te s  w harmonijk

– co znacznie u atwia ich transport i ewentualne 

przechowywanie. Rury s  elastyczne – dzi ki te-

mu mo na je rozci ga  i w atwy sposób zmie-

nia  tras  przebiegu instalacji. Rury poprowa-

dzone w pomieszczeniach nieogrzewanych, np. 

na nieu ytkowym poddaszu, trzeba zaizolowa

otulin  z we ny mineralnej – aby nie dochodzi o

do strat ciep a. W ofercie producentów s  tak e

gotowe rury ocieplone. Izolacja – we na pokryta 

p aszczem aluminiowo-poliestrowym – chroni 

stykaj ce si  z rurami elementy przed nadmier-

nym nagrzewaniem si , jest tak e izolacj  aku-

styczn , ograniczaj c  przenikanie do wn trz 

mieszkalnych szumów i drga  z instalacji.

sztywne o przekroju prostok tnym lub owal-

nym. Rury te mo na prowadzi  np. w warstwie 

podk adów pod ogowych. 

Sposoby u o enia rur dystrybuuj cych cie-

p e powietrze zale nie od powierzchni, na ja-

kiej s  uk adane:  

na stropach z pustaków mo na wykorzysta

kana y w tych pustakach do u o enia rur – mo li-

we jest ulokowanie tam rur o rednicy 12–14 cm. 

B dzie to wymaga  rozkucia miejsc ich wylo-

tów i zabezpieczenia na czas betonowania;

w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym 

rury mo na rozprowadza  nad nim. Nie mog  one 

jednak le e  na konstrukcji stela a, bo to spowo-

dowa oby miejscowe przegrzewanie p yt sufito-

wych i mog oby doprowadzi  do rozchodzenia si

szumów zwi zanych z przep ywem powietrza;

w domach ju  wyko czonych rury rozprowa-

dzaj ce ciep e powietrze naj atwiej u o y  po 

wierzchu cian i obudowa  p ytami gipsowo-

-kartonowymi.

1. Pod czenie i rozprowadzenie kana ów dystrybuuj cych powietrze

 Pod czenie rur dystrybuuj cych gor ce powietrze z wk adu 

 Aluminiowa rura typu flex  Rury z folii usztywnionej spiralnie stalowym drutem (a) bez izolacji, 

(b) zaizolowane we n  mineraln  os oni t  foli  aluminiowo-poliestrow

 Rury poprowadzone w pomieszczeniu nieogrzewanym mu-

sz  by  zaizolowane

 Rury sztywne izoluje si  p ytami 

z we ny mineralnej pokrytej foli  alumi-

niowo-poliestrow . Izolacj  t  umieszcza 

si  na ka dej ciance rury, tak e od strony 

ciany budynku (a). Kszta t rur o przekroju 

prostok tnym pozwala zaoszcz dzi  sporo 

miejsca (b) 

 Rura sztywna mo e tak e doprowadza  powietrze zewn trzne lub powrotne z pomieszcze . J , tak jak rury roz-

prowadzaj ce gor ce powietrze, tak e trzeba zaizolowa . W tym przypadku izolacj  stosuje si ,  aby nie dochodzi-

o do wych odze  w miejscach jej po o enia
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