
9  2 0 0 7

PODGRZEWACZE C.W.U.

71

Potoczne nazewnictwo urz¹dzeñ do

podgrzewania wody nie zawsze jest jed-

noznaczne i najlepiej pos³ugiwaæ siê

nazwami u¿ywanymi w nomenklaturze

technicznej. Do najczêœciej u¿ywanych

okreœleñ potocznych nale¿¹: 

� Junkers lub piecyk k¹pielowy to ga-

zowy, przep³ywowy podgrzewacz wody. 

� Bojlerem nazywany jest elektryczny,

pojemnoœciowy podgrzewacz wody. 

� Niewielkie podgrzewacze elektrycz-

ne lub gazowe montowane bezpoœred-

nio przy baterii czerpalnej nazywane s¹

potocznie term¹. 

Oprócz tego s¹ jeszcze gazowe pojem-

noœciowe podgrzewacze wody, elek-

tryczne przep³ywowe podgrzewacze

wody i zasobniki c.w.u. wspó³pracuj¹ce

z kot³em, systemem solarnym lub

pomp¹ ciep³a, które takich potocznych

nazw nie maj¹. 

Bojler, terma,
junkers…
Co znacz¹ 
potoczne nazwy
podgrzewaczy 
i zasobników?

D o przygotowania c.w.u. wykorzystu-

je siê urz¹dzenia przep³ywowe,

które podgrzewaj¹ wodê na bie¿¹co

w czasie jej czerpania, oraz urz¹dzenia

pojemnoœciowe, które podgrzewaj¹

i przechowuj¹ wodê w zbiorniku

o okreœlonej pojemnoœci. Zasadnicza

ró¿nica miêdzy tymi dwoma rodzajami

urz¹dzeñ sprowadza siê do zapotrzebo-

wania na moc grzewcz¹ – przy ogrzewa-

niu przep³ywowym musimy dyspono-

waæ du¿¹ moc¹, gdy¿ od tego zale¿y

iloœæ i temperatura wyp³ywaj¹cej wody.

W urz¹dzeniach pojemnoœciowych

moc grzewcza mo¿e byæ znacznie

mniejsza, gdy¿ podgrzewanie jej roz³o-

¿one jest w czasie, a woda powoli osi¹-

ga nastawion¹ temperaturê. Natomiast

pod wzglêdem funkcjonalnym urz¹dze-

nia przep³ywowe umo¿liwiaj¹ czerpa-

nie c.w.u. dowolnie d³ugo, ale strumieñ

wody i jej temperatura s¹ ograniczone

moc¹ urz¹dzenia. Z kolei podgrzewa-

cze pojemnoœciowe pozwalaj¹ na dys-

ponowanie okreœlon¹ iloœci¹ wody (za-

le¿na od pojemnoœci zbiornika) o na-

stawionej temperaturze. Po jej wyczer-

paniu musi nast¹piæ przerwa w poborze

c.w.u., aby nast¹pi³o dogrzanie jej do

po¿¹danej temperatury. Wybór urz¹-

dzenia zale¿y wiêc od potrzeb i stylu

¿ycia mieszkañców a tak¿e od Ÿróde³

ciep³a, jakie s¹ dostêpne w domu. 

Najczêœciej sposób przygotowania

c.w.u. zwi¹zany jest z systemem ogrze-

wania. Najpopularniejsze s¹ kot³y dwu-

funkcyjne, gdy¿ jedno urz¹dzenie

ogrzewa dom i dostarcza ciep³¹ wodê.

Przy du¿ym jednoczesnym poborze

wody stosowane s¹ natomiast kot³y jed-

nofunkcyjne z zasobnikiem o du¿ej po-

jemnoœci. W domkach, gdzie nie ma

gazu lub kot³a na olej opa³owy, monto-

wane s¹ zasobniki z wbudowan¹ grza³-

k¹ elektryczn¹ pozwalaj¹c¹ na podgrze-

wanie wody w sezonie letnim, gdy nie

pracuje np. kocio³ wêglowy. Popularne

s¹ równie¿ elektryczne podgrzewacze

pojemnoœciowe, zw³aszcza tam, gdzie

dom jest równie¿ ogrzewany pr¹dem.

Elektryczne podgrzewacze przep³ywo-

we, ze wzglêdu na du¿y pobór pr¹du

z sieci, maj¹ ograniczone za-

stosowanie jako podstawowe

urz¹dzenia do przygotowa-

nia c.w.u., ale doskonale pe³-

ni¹ swoj¹ rolê jako urz¹dze-

nia wspomagaj¹ce montowa-

ne przy punktach czerpania

wody znacznie oddalonych

od kot³owni.   

Jakie s¹ mo¿liwoœci uzyskania c.w.u.?

Podgrzewaczec.w.u.
Trudno wyobraziæ sobie dom bez ciep³ej wody, 

dostêpnej stale, o ka¿dej porze i w wystarczaj¹cej 

iloœci. W jakie urz¹dzenie dom „uzbroiæ”,

by nigdy jej nie zabrak³o? 

Woda mmo¿e bbyæ ppodgrzewana

w sposób pprzep³ywowy –– nnp.

w podgrzewaczu przep³ywowym ((a)

lub ppojemnoœciowy ww podgrzewaczu

pojemnoœciowym ((b)

Ten nniewielki ppodgrzewacz eelektryczny nnazwany

jest ppotocznie tterm¹ ((fot. NNibe-BBiawar)
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W ybór miêdzy pojemnoœciowym

a przep³ywowym sposobem pod-

grzewania wody zale¿y od Ÿród³a ciep³a

jakim dysponujemy, wymaganej wydaj-

noœci oraz rozleg³oœci instalacji. Niekie-

dy doskonale sprawdzaj¹ siê systemy

mieszane, w których czêœæ instalacji za-

silana jest z jednego podgrzewacza po-

jemnoœciowego, a inna z przep³ywowe-

go. Np. nie ma sensu doprowadzaæ cie-

p³ej wody do baterii znacznie oddalonej

od innych punktów czerpania ciep³ej

wody, kiedy zu¿ycie jej jest niewielkie.

Wystarczy zamontowaæ tam elektryczny,

10-litrowy podgrzewacz pojemnoœciowy

lub przep³ywowy o mocy 4-6 kW. Dlate-

go ka¿da instalacja powinna byæ rozpa-

trywana indywidualnie z uwzglêdnie-

niem m.in. miejsca do zamontowania

podgrzewacza, wymaganego komfortu

korzystania z ciep³ej wody, nak³adów in-

westycyjnych i kosztów eksploatacji.

Kiedy podgrzewaæ
pojemnoœciowo,
a kiedy 
przep³ywowo?

W ybór, czy kupimy niezale¿ny pod-

grzewacz czy te¿ wykorzystamy ko-

cio³ do podgrzewania wody zale¿y przede

wszystkim od rodzaju systemu ogrzewania

domu. Je¿eli mamy kocio³ na gaz ziemny,

p³ynny lub olej opa³owy racjonalne jest wy-

korzystanie go do przygotowania c.w.u.

przez ca³y rok. W przypadku ogrzewania

kot³em na paliwo sta³e, kominkiem lub

pr¹dem montowany jest najczêœciej pojem-

noœciowy podgrzewacz elektryczny.

W przypadku wykorzystania kot³a gazo-

wego istniej¹ dwie mo¿liwoœci przygoto-

wania c.w.u. – podgrzewanie jej w kotle

dwufunkcyjnym lub wspó³praca kot³a

z zasobnikiem ciep³ej wody. Instalacja

z kot³em dwufunkcyjnym jest znacznie

tañsza i nie zajmuje dodatkowej po-

wierzchni. Pracuje równie¿ bardziej eko-

nomicznie, gdy¿ woda podgrzewana jest

jedynie w czasie jej czerpania. Wiêkszoœæ

kot³ów zapewnia mo¿liwoœæ równocze-

snego czerpania wody z dwóch punktów

– przy mocy ok. 24 kW uzyskujemy cie-

p³¹ wodê o temperaturze ok. 40°C i prze-

p³ywie 12 l/min. Jeœli pobór wody bêdzie

wiêkszy, to zale¿nie od automatyki kot³a

spadnie ciœnienie wyp³ywaj¹cej wody

lub zmniejszy siê jej temperatura. W ko-

t³ach tych d³u¿szy jest czas oczekiwania

na ciep³¹ wodê – musi siê ona nagrzaæ

w wymienniku kot³a. Niektóre kot³y wy-

posa¿one s¹ w niewielki zasobnik o po-

jemnoœci 3-40 l, w którym ca³y czas ma-

gazynowana jest ogrzana woda. Instala-

cja c.w.u. z kot³em jednofunkcyjnym

i zasobnikiem wymaga kupienia nie tyl-

ko samego zasobnika, ale równie¿ dodat-

kowej armatury (pompy, zaworów, grupy

bezpieczeñstwa) oraz elementów steruj¹-

cych. Zasobnik taki jest ³adowany cie-

p³em przekazywanym z wewnêtrznej wê-

¿ownicy zasilanej z kot³a c.o. Uk³ad au-

tomatyki prze³¹cza samoczynnie pod-

grzewanie wody, gdy jej temperatura

spadnie poni¿ej nastawionej wartoœci.

W zasobniku ustawia siê najczêœciej

temperaturê 60°C, a czas nagrzewania

wody zimnej (10°C) wynosi 30-50 min.

W czasie przechowywania ciep³ej wody

wystêpuj¹ straty spowodowane przeni-

kaniem ciep³a na zewn¹trz zbiornika.

Przeciêtnie przyjmuje siê, ¿e wynosz¹

one ok. 1,5 kWh w ci¹gu doby. Komfort

u¿ytkowania takich zasobników zale¿y

od prawid³owego doboru ich pojemnoœci

dla potrzeb konkretnej rodziny oraz mo-

cy kot³a c.o. Instalacjê z zasobnikiem

montuje siê przede wszystkim w przy-

padku, gdy jednoczeœnie korzysta siê

z wielu przyborów sanitarnych np.

w obu ³azienkach i kuchni. 

Co do c.w.u. – kocio³  czy podgrzewacz?

a)

b)

zasilanie

wody

grzewczej

powrót

wody

grzewczej

ciep³a

woda

u¿ytkowa

ciep³a woda

u¿ytkowa

zimna

woda

zimna wodaW ybór, czy instalowaæ podgrzewacz gazowy, czy elektryczny, zale¿y od dostêpu

do sieci gazowej. Ze wzglêdu na znacznie ni¿szy koszt ciep³a pozyskanego

z gazu bêdzie to rozwi¹zanie optymalne. Oczywiœcie montowanie podgrzewacza ga-

zowego bêdzie mia³o sens tylko wtedy, jeœli dom ogrzewamy w inny sposób, choæ

mo¿e siê zdarzyæ, ¿e podgrzewacz taki bêdzie pe³ni³ funkcjê wspomagania pod-

grzewania c.w.u. ³¹cznie z kot³em dwufunkcyjnym. Instalacja podgrzewaczy gazo-

wych wymaga pod³¹czenia ich do komina, gdzie bêd¹ odprowadzane spaliny. S¹

jednak dostêpne podgrzewacze z zamkniêt¹ komor¹ spalania

i wtedy rurê spalinow¹ mo¿na wyprowadziæ przez œcianê, jeœli je-

go moc nie przekracza 21 kW. Podgrzewanie pr¹dem c.w.u. jest

znacznie dro¿sze, nawet przy wykorzystaniu nocnej taryfy cen za

energiê. Przy urz¹dzeniach przep³ywowych ograniczeniem w ich

zamontowaniu mo¿e byæ niewystarczaj¹cy przydzia³ mocy – za-

le¿nie od przeznaczenia pobieraj¹ bowiem 6-18 kW.

Jaki kupiæ podgrzewacz–elektryczny 
czy gazowy?

fo
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Podgrzewacz ggazowy jjest ttañszy ww eeksploatacji ni¿ eelektryczny

Podgrzewacz ppojemnoœciowy ((a)

i pprzep³ywowy ((b)
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Po³¹czenie podgrzewacza przep³ywo-

wego z niewielkim podgrzewaczem po-

jemnoœciowym jest rozwi¹zaniem

zwiêkszaj¹cym komfort korzystania

z c.w.u. Uzyskujemy wtedy efekt nie-

mal natychmiastowego wyp³ywu cie-

p³ej wody, podobnie jak w systemach

z zasobnikiem. Przy bardziej rozga³ê-

zionej instalacji mo¿liwe jest równie¿

zamontowanie obiegu cyrkulacyjnego

pod³¹czonego do podgrzewacza pojem-

noœciowego.

Wielkoœæ podgrzewacza pojemnoœciowe-

go lub zasobnika c.w.u. zale¿y przede

wszystkim od liczby mieszkañców do-

mu, ale trzeba równie¿ braæ pod uwagê

ich zwyczaje np. czy korzystaj¹ g³ównie

z k¹pieli w wannie czy te¿ pod pryszni-

cem. Praktycznie pojemnoœæ zbiornika

zawiera siê w granicach 100-150 l, co po-

winno wystarczaæ na przeciêtne zu¿ycie

przez czteroosobow¹ rodzinê.

Czy warto ³¹czyæ
podgrzewacz 
pojemnoœciowy
z przep³ywowym
w jednej instalacji?

Jak dobraæ pojem-
noœæ podgrzewaczy
pojemnoœciowych
i zasobników c.w.u.?

Moc przep³ywowych podgrzewaczy wo-

dy jest œciœle zwi¹zana z wymaganym

przep³ywem i temperatur¹ wody. Z pro-

stego wyliczenia wynika, ¿e przy pod-

grzewaniu wody o 35°C zapotrzebowanie

mocy wynosi 2,4 kW na ka¿dy 1 litr prze-

p³ywaj¹cej wody/minutê. Przy umywal-

kach wyp³yw wody nie powinien byæ

mniejszy ni¿ 2 l/min (najczêœciej przyj-

muje siê 3-4 l/min), a przy zlewozmywa-

kach i prysznicach – 5-6 l/min. Zak³ada-

j¹c, ¿e nape³nianie wanny nie powinno

trwaæ d³u¿ej ni¿ 15 min., potrzebny bê-

dzie przep³yw wody przynajmniej 8 lit-

rów/min.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e urz¹dzenia prze-

p³ywowe powinny pracowaæ przy mo¿liwie

niskiej temperaturze wyp³ywaj¹cej wody

(40-45°C), co w zupe³noœci wystarczy do

celów higienicznych. Dziêki temu uzysku-

jemy silny strumieñ, a w przypadku do-

mieszania zimnej wody nie ma zbyt gwa³-

townego spadku temperatury wody, gdy

zwiêkszy siê jej pobór w innym miejscu.

W zlewozmywakach, gdzie potrzebna jest

wy¿sza temperatura, mo¿na zamontowaæ

dodatkowy

podgrzewacz

tylko do tego

celu.

Jak dobraæ moc podgrzewaczy 
przep³ywowych?

fo
t.
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Pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe

w domach jednorodzinnych montowane

s¹ rzadko, gdy¿ doskonale zastêpuj¹ je za-

sobniki c.w.u. wspó³pracuj¹ce z kot³em

jednofunkcyjnym. Monta¿ takiego pod-

grzewacza wymaga pod³¹czenia do od-

dzielnego kana³u spalinowego, a tak¿e

zapewnienia dop³ywu powietrza do spa-

lania. Stosunkowo niewielka moc palni-

ka gazowego (6-10 kW) nie gwarantuje

szybkiego dogrzania wody w przypadku

intensywnego jej poboru. Funkcjonuje

on podobnie jak zasobnik c.w.u., z tym ¿e

zamiast wê¿ownicy w wewnêtrznym

p³aszczu zbiornika umieszczony jest pal-

nik gazowy podgrzewaj¹cy wodê. Regula-

tor temperatury za³¹cza palnik, gdy woda

w zbiorniku och³odzi siê poni¿ej nasta-

wionej wartoœci.                                         

Zasada ddzia³ania ggazowego ppodgrzewacza ppojem-

noœciowego

ciep³a woda u¿ytkowa

zimna woda

Kiedy warto zastosowaæ gazowy 
podgrzewacz pojemnoœciowy?

fo
t.
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