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Konieczne warunki
Kocio  na gaz ziemny 

Wymaga oczywi cie dost pu do sieci gazo-

wej. Koszt budowy przy cza mo e by  do

wysoki (nawet kilkana cie tysi cy z otych), 

lecz nie musimy si  ju  martwi  o trans-

port i sk adowanie paliwa, jak ma to miejsce 

w przypadku innych róde  ciep a. Z dru-

giej jednak strony jeste my uzale nieni od 

jednego dostawcy gazu, który dyktuje nam 

ceny.

Miejsce i sposób instalacji kot a o mocy 

do 30 kW podlega nast puj cym regu om:

– kocio  mo e by  zainstalowane nie tylko 

w wydzielonej kot owni, ale tak e w kuchni, 

azience lub innym pomieszczeniu nieprze-

znaczonym na sta y pobyt ludzi;

– kubatura pomieszczenia nie mo e by

mniejsza ni :

8 m3 je li kocio  ma otwart  komor  spa-

lania (pobiera powietrze z pomieszczenia, 

w którym jest zainstalowany);

6,5 m3 je li kocio  ma komor  zamkni t

(pobiera powietrze bezpo rednio z zewn trz 

a nie z pomieszczenia, gdzie zosta  zainsta-

lowany); 

– pomieszczenie nie mo e by  ni sze 

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

no przed 2002 r., przepisy nie okre laj  przy 

tym jak traktowa  pomieszczenia na podda-

szach (pod skosami dachu);

– je li moc kot a z zamkni t  komor  spa-

lania nie przekracza 21 kW i dom jest wol-

nostoj cy, to przewody doprowadzaj ce po-

wietrze oraz odprowadzaj ce spaliny mo na 

wyprowadzi  bezpo rednio przez cian  bu-

dynku. W pozosta ych sytuacjach konieczne 

jest pod czenie do komina;

– kocio  z otwart  komor  spalania wyma-

ga wydajnej wentylacji pomieszczenia. Pole 

przekroju kana u nawiewnego musi mie  co 

najmniej 200 cm2, a otwór wywiewny powi-

nien mie  wymiary co najmniej 14 × 14 cm 

i musi by  umieszczony mo liwie blisko su-

fitu (gaz ziemny, jako l ejszy od powietrza, 

w razie wycieku gromadzi si  pod sufitem). 

W pomieszczeniu z takim kot em nie wolno 

stosowa  mechanicznej wentylacji wyci go-

wej, np. okapu kuchennego z wentylatorem). 

– w przypadku kot a z zamkni t  komo-

r  spalania, wentylacja mo e by  dowolne-

go rodzaju, ale nie wolno z niej rezygnowa ,

bo zawsze istnieje niebezpiecze stwo prze-

dostania si  gazu z nieszczelnej instalacji do 

pomieszczenia. 

Kocio  na gaz p ynny

Wymaga umieszczenia zbiornika paliwa na 

dzia ce, poza budynkiem. Najpopularniejsze 

s  zbiorniki naziemne, firmy dostarczaj ce

paliwo montuj  je niekiedy za symboliczn

z otówk , pod warunkiem podpisania umo-

wy na dostarczenie okre lonej ilo ci gazu.

Mniej popularne s  zbiorniki podziemne, 

ich instalacja nawet na promocyjnych wa-

runkach jest dro sza (1500–2000 z ). Zbiornik 

podziemny ma jednak pewne zalety – nie 

szpeci dzia ki, a zawarte w nim paliwo nie 

jest nara one na dzia anie mrozu, co tak e
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w sezonie zimowym po-

zwala stosowa  ta sz

mieszank  propan-butan 

(zamiast samego propanu). 

W przypadku zbiorników 

naziemnych to niemo li-

we, bo butan przestaje od-

parowywa  w temperatu-

rze ok. 0°C.

Wymagania odno nie 

sposobu instalacji kot a s

praktycznie takie same, 

co w przypadku kot ow-

ni z kot ami na gaz ziem-

ny. Ró nice wynikaj  ze 

specyficznych cech gazu 

p ynnego, który jest ci -

szy od powietrza:

– kot ownia nie mo e znajdowa  si  poni ej 

poziomu terenu (np. w piwnicy), bo w razie 

wycieku gromadzi by si  w niej gaz;

– z tych samych powodów w kot owni nie 

mo e by  wpustów pod ogowych do kanaliza-

cji, studzienek itp.;

– zaleca si  wykonanie otworów wentyla-

cyjnych nisko nad pod og , przez nie zosta-

nie usuni ty gaz w razie nieszczelno ci w in-

stalacji.

Kot y olejowe

Zasilane s  ze zbiorni-

ka lub zbiorników umiesz-

czonych w domu. Instalacji 

na zewn trz domu raczej si  nie praktyku-

je, bo olej trzeba by zabezpieczy  przed mro-

zem i spe ni  do  ostre wymogi bezpiecze -

stwa. Zbiorniki paliwa umieszcza si  wi c

w domu, w wydzielonym pomieszczeniu. 

Zbiornik mo e znale  si  te  w samej ko-

t owni, pod warunkiem jednak, e jego po-

jemno  nie przekracza 1 m3, oraz spe nione 

s  wymagania podane na rysunku na nast p-

nej stronie.

Uwaga! Zbiornik musi mie  podwójne cian-

ki lub umieszcza si  go w „wannie” wychwy-

tuj cej olej w razie wycieku.

Zasady instalacji kot a s  nast puj ce: 

– kocio  zwykle umieszcza si  w wydzielo-

nej kot owni, z mo liwo ci instalacji w kuch-

ni czy azience raczej si  nie korzysta ze 

wzgl du na przykry zapach paliwa; 

– kot ownia musi mie  kubatur  co naj-

mniej 8 m3;

– kocio  wymaga pod czenia do komina 

wyprowadzonego ponad dach;

– wymagania odno nie wentylacji s  analo-

giczne jak dla kot ów na gaz ziemny, uzale -

nione s  od tego, czy kocio  ma otwart  czy 

zamkni t  komor  spalania.

Ró ne konstrukcje, ró ne 
mo liwo ci
Przygotowanie ciep ej wody

Kocio  dwufunkcyjny podgrzewa wod  prze-

p ywowo, na bie co gdy z niej korzystamy. 

Moc kot a musi by  w zwi zku z tym nawet 

3–4 razy wi ksza ni  wynika to z zapotrze-

bowania na ciep o do ogrzewania pomiesz-

cze . Wszystkie punkty poboru powinny by

usytuowane jak najbli ej kot a, bo inaczej 

po odkr ceniu kranu d ugo b dziemy mu-

JUNKERS RADZI

Kocio  olejowy i pompa ciep a? 
Do wi kszo ci instalacji grzewczych wyposa onych w ko-

cio  sta opalny, albo olejowy mo na bez wi kszego problemu 
pod czy  pomp  ciep a typu powietrze-woda. Niew tpliw
zalet  tego typu urz dze  jest ich prosty monta  – nie wyma-
gaj  pozwole  oraz nie potrzebuj  du o miejsca, ale wraz ze 
spadkiem temperatury zewn trznej spada moc pompy.

Wspó praca pompy ciep a i kot a olejowego opiera si  na 
p ynnej regulacji. Regulator steruje pomp  ciep a wed ug 
ustawionej krzywej grzewczej wykorzystuj c odczyty czuj-
ników temperatury zewn trznej i temperatury na zasilaniu 
instalacji c.o. Je eli pompa ciep a nie jest w stanie sama 
pokry  zapotrzebowania na ciep o w zimniejsze dni, auto-
matycznie uruchamia si  kocio  olejowy i wspomaga osi -
gni cie danej temperatury w budynku. Priorytet ma pod-
grzewanie ciep ej wody u ytkowej. Podczas podgrzewania 
wody w podgrzewaczu, instalacja grzewcza jest wy czona 
poprzez zawór 3-dro ny. Je eli kocio  jest uruchomiony, to 
podaje on wod  o danej temperaturze do systemu grzew-
czego. Je eli podgrzewacz c.w.u. osi gnie zadan  temperatu-
r , to zostaje ponownie zasilony przez kocio . W naszych wa-
runkach klimatycznych – je eli pompa ciep a powietrze/woda 
ma wspó pracowa  z ogrzewaniem olejowym, to przy temperaturach zewn trznych poni ej ok. -15°C, nale a oby w czy  kocio  olejowy. Natomiast, 
je eli pompa ma wspó pracowa  z kot em kondensacyjnym, to przy temperaturach zewn trznych poni ej -2…5°C, mo na my le  o uruchomieniu 
kot a kondensacyjnego na gaz p ynny. 

Jerzy Grabek
Kierownik ds. rozwoju biznesu energie odnawialne

www.junkers.pl

REKLAMA

 Kot y olejowe zwykle ró ni
od gazowych wi ksze wymiary 
i masa: (a) kocio  olejowy wy-
konany z tego wzgl du jako sto-
j cy; (b) mniejszy i l ejszy gazo-
wy kocio  wisz cy 
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sieli czeka  a  wyp ynie wych odzona ju

woda znajduj ca si  w rurach. Jest to uci -

liwe, gdy d ugo  rur przekracza 3–4 metry. 

Ponadto korzystanie z ciep ej wody w kilku 

miejscach jednocze nie powoduje spadek jej 

ci nienia.

Zalet  kot ów dwufunkcyjnych s  niewiel-

kie rozmiary.

Kot y jednofunkcyjne z zasobnikiem pod-

grzewaj  wod  zgromadzon  w zbiorniku. 

W zwi zku z tym dodatek mocy na potrze-

by c.w.u. mo e by  niewielki (zwykle ok. 

0,3 kW/osob ). Oddalenie punktów poboru 

od kot a nie wp ynie na wygod  korzystania 

z ciep ej wody, bo mo na zastosowa  jej cyr-

kulacj , dzi ki czemu zaraz po odkr ceniu 

kranu dysponujemy gor c  wod . Ogranicza 

nas tylko pojemno  zasobnika – z c.w.u. 

mo emy swobodnie korzysta  we wszyst-

kich punktach, a  go nie opró nimy. 

Pojemno  zasobnika dobiera si  zale -

nie od liczby mieszka ców. Standard to 50 li-

trów na osob , przy za o eniu e woda pod-

grzewana jest do 45°C. Wiele zale y jednak 

od sposobu korzystania z wody. Je li np. do-

mownicy korzystaj  z wody rano, po czym 

nast puje kilkunastogodzinna przerwa, to 

wystarczy nieco mniejszy zasobnik, bo ko-

cio  w mi dzyczasie uzupe ni ubytek gor cej 

wody. Zasobnik wi kszy ni  typowy mo e

by  za to niezb dny je li cz sto nape niamy 

du  wann .

Uwaga! Ilo  ciep ej wody do dyspozycji 

mo emy zwi kszy  podnosz c jej tempera-

tur  w zasobniku – w czasie korzystania do-

mieszamy do niej wi cej zimnej. 

Kot y dwufunkcyjne z niewielkim zasob-

nikiem podgrzewaj  wod  w zbiorniku o po-

jemno ci kilkudziesi ciu litrów, a gdy zo-

stanie ona wyczerpana podgrzewaj  wod

przep ywowo. Takie rozwi zanie pozwala na 

zastosowanie cyrkulacji c.w.u. – jak w kotle 

jednofunkcyjnym, zasobnik zajmuje jednak 

stosunkowo niewiele miejsca. Gdy potrzebuje-

my du ej ilo ci wody, np. do nape nienia wan-

ny, to jej nam nie zabraknie, bo b dzie pod-

grzewana przep ywowo. Kot y tego typu s

obecnie bardzo popularne.

Kondensacyjny czy tradycyjny?

Z punktu widzenia u ytkownika najwa niej-

sz  cech  kot ów kondensacyjnych jest to, e

w porównaniu z tradycyjnymi (niekondensa-

cyjnymi) zu ywaj  mniej paliwa do wytwo-

rzenia tej samej ilo ci ciep a. To konsekwencja 

ich wy szej o kilkana cie procent sprawno ci. 

Utar o si  przekonanie, e kot y kondensa-

cyjne wymagaj  ogrzewania niskotempera-

turowego, np. pod ogowego, nie do ko ca jest 

to jednak prawda. Rzeczywi cie najwy sz

sprawno   osi gaj  w a nie w takiej sytuacji 

(kocio  na gaz ziemny teoretycznie do 111%), 

ale nawet wspó pracuj c z grzejnikami przy 

temperaturze wody 70/55°C (zasilanie/powrót) 

ich sprawno  mo e si gn  104%. Obecnie 

praktycznie nie projektuje si  instalacje z ko-

t em gazowym, w których temperatura wody 

jest wy sza ni  75/60°C. Ponadto okre lo-

ne w projekcie warto ci temperatury wody 

grzewczej dotycz  sytuacji, gdy na zewn trz 

panuje tzw. temperatura obliczeniowa, dla 

wi kszo ci kraju wynosz ca -18°C. Tak du e

mrozy zdarzaj  si  jednak rzadko i przez po-

nad 90% sezonu grzewczego wystarczy by 

temperatura wody by a ni sza. A ni sza tem-

peratura wody, to lepsze wykorzystanie efek-

tu kondensacji.

Zbiornik oleju opa owego umieszczony w kot owni

murowana ciana grubo ci min. 12 cm, wy sza 

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

kana  wywiewny kana  nawiewny

kocio

(oddalony 

od zbiornika 

o min. 1 m)

zbiornik 

oleju

wanna 

wychwytuj ca

olej w razie 

wycieku

Tradycyjna definicja sprawno ci nie 

uwzgl dnia ciep a potrzebnego do odparo-

wania wody, która jest jednym z produktów 

spalania. Spalaj c jedn  cz steczk  metanu 

(g ównego sk adnika gazu ziemnego) otrzy-

mujemy jedna cz steczka dwutlenku w gla 

i 2 cz steczki wody. Reakcja wygl da tak: 

CH4+2O2=CO2+2H2O

Powstaje zatem ca kiem sporo wody – oko-

o 2 kilogramy z ka dego spalonego kilogra-

ma gazu ziemnego. W kotle niekondensacyj-

nym woda, w postaci pary, uchodzi przez 

komin jako sk adnik spalin, a wi c pobrane 

przez ni  ciep o jest tracone. W kotle konden-

sacyjnym spaliny, zanim trafi  do komina, 

op ywaj  bardzo rozbudowany (lub dodatko-

wy) wymiennik ciep a. Je li jego temperatu-

ra jest wystarczaj co niska (oko o 50°C), to 

para wodna zawarta w spalinach ulega skro-

pleniu (kondensacji), oddaj c przy tym cie-

p o zawartej w wymienniku wodzie. 

Dawniej zak adano, e ciep a zawartego w parze wodnej w praktyce nie da si  odzyska , cho

sam proces kondensacji doskonale znano. Dlatego w obliczaniach sprawno ci kot a nie uwzgl d-

niano rzeczywistej ca kowitej ilo ci energii mo liwej do uzyskania (tzw. ciep a spalania), lecz je-

dynie ilo  energii od razu pomniejszon  o t  wykorzystan  do odparowania wody (to tzw. war-

to  opa owa). Stary sposób obliczania jednak pozosta  – dzi ki temu atwiej mo na porówna

stare i nowe urz dzenia, a bardzo wysoka sprawno  bardziej przemawia do wyobra ni.

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

Schemat budowy kot a kondensacyjnego
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Czy w takiej sytuacji instalacja kot a tra-

dycyjnego ma w ogóle sens? Cho  kot y kon-

densacyjne przez ostatnie lata bardzo stania y

i zdominowa y rynek, na korzy  tradycyj-

nych przemawia wci  ni sza cena. Je li zu-

ycie gazu jest niewielkie, ró nica w cenie za-

kupu zwróci si  nam dopiero po wielu latach 

u ytkowania. Kocio  tradycyjny mo e by  te

rozs dniejszym wyborem w remontowanym 

domu, w którym wymieniamy kocio  pracu-

j cy na wysokich parametrach, np. 90/70°C, 

a remont nie czy si  z termomodernizacj .

W takich warunkach i tak nie wykorzystali-

by my efektu kondensacji.

Uwaga! Kocio  kondensacyjny wymaga od-

prowadzenia skroplin do kanalizacji, trzeba 

o tym pami ta  na etapie budowy instalacji 

kanalizacyjnej. 

Zamkni ta czy otwarta komora spalania?

Warto wybra  kocio  z komor  zamkni t , ich 

wybór na rynku jest bardzo du y. Zamkni cie 

komory spalania ma niew tpliwe zalety:

zwi ksza si  bezpiecze stwo – mniejsze 

jest ryzyko przedostania si  spalin do po-

mieszczenia;

kocio  dzia a niezale nie od mniej lub 

bardziej sprawnej wentylacji w pomiesz-

czeniu w którym jest zainstalowany. 

Wentylacja mo e by  wi c dowolnego rodza-

ju, tak e mechaniczna wyci gowa;

powietrze do spalania pobierane jest z ze-

wn trz, co nie powoduje wych odzenia po-

mieszczenia z kot em – w przypadku kot a

z komor  otwart  na miejsce pobranego po-

wietrza wp ywa oby nieraz bardzo zimne 

powietrze zewn trzne.

Kot y z zamkni t  komor  spalania to 

obecnie w wi kszo ci kot y kondensacyjne, 

ponadto przystosowane do pracy z przewo-

dami powietrzno-spalinowymi, stosowany-

mi najcz ciej gdy wyrzut spalin odbywa si

przez cian  zewn trzn . Jednak praktycz-

nie ka dy kocio  mo na atwo przystosowa

do pracy z kominem wyprowadzonym po-

nad dach. S u  do tego specjalne adaptery, 

oferowane przede wszystkim przez produ-

centów kominów prefabrykowanych.

Jak pozby  si  spalin?

Przewody powietrzno-spalinowe wyprowa-

dzone przez cian , pozwalaj  zrezygnowa

z komina, a to oznacza mniejsze koszty i cz -

sto tak e mniej k opotów z wykonawstwem. 

Szczególnie doceni  to w a ciciele remonto-

wanych domów. 

Stosowanie takich przewodów wi e si

jednak z ograniczeniami:

budynek musi by  wolnostoj cy – elimi-

nuje to zabudow  bli niacz  i szeregow ;

s  dopuszczalne tylko w przypadku kot ów 

gazowych z zamkni t  komor  spalania;

moc kot a nie mo e przekroczy  21 kW;

wylot kana u musi znale  si  na odpo-

wiedniej wysoko ci i w okre lonej odleg o ci 

od chodnika, drogi, miejsca wypoczynku czy 

zabaw dla dzieci;

substancje zawarte w spalinach z czasem 

niszcz  elewacj .

Kominy wyprowadzone ponad dach s

dro sze i trudniejsze w budowie. 

Kominy mog  by :

tradycyjne murowane z wk adem ze stali 

nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. W ten 

sposób w remontowanych domach cz to wy-

korzystuje si  istniej cy komin;

prefabrykowane ceramiczne lub stalowe 

umieszczone wewn trz domu;

prefabrykowane ceramiczne lub stalowe 

umieszczone na zewn trz.

kominy b d ce w istocie systemami po-

wietrzno-spalinowymi. Spaliny s  odpro-

wadzane przez stalowy wk ad umieszczony 

w obudowie np. z lekkiego betonu, a z prze-

strzeni pomi dzy wk adem a obudow  czer-

pane jest powietrze do spalania.

Uwaga! Polskie prawo jest bardzo niejasne 

w kwestii mo liwo ci stosowania kana ów 

spalinowych z tworzyw sztucznych. Ponadto 

wielu kominiarzy podkre la ich s ab  wy-

trzyma o , praktycznie uniemo liwiaj c

czyszczenie, a zgodnie z prawem powinny 

by  czyszczone dwa razy w roku. 

Jaki palnik?

Regulacja mocy palnika pozwala dostoso-

wa  moc kot a do chwilowego zapotrzebowa-

nia na ciep o. Inaczej cz sto pracowa by im-

pulsowo – w czaj c si  i wy czaj c si  co 

chwil . Obni y oby to trwa o  kot a, a jego 

sprawno  znacznie by spada a. 

Regulacja mo e by :

jedno- lub kilkustopniowa, odbywa si

wówczas skokowo (np. 50% lub 100%);

p ynna, w z góry zadanym zakresie (palni-

ki modulowane) – zwykle od 30%, cho  nie-

które kot y pozwalaj  na regulacj  poczynaj c

ju  od kilkunastu procent mocy. 

Palniki modulowane w kot ach dwufunkcyj-

nych mog  pracowa  np. z moc  30 kW – gdy 

chcemy nape ni  wann , lub z moc  poni ej 

10 kW, gdy nie korzystamy z ciep ej wody.

Co daje automatyka?

Wszystkie elementy instalacji c.o. musz  by

dopasowane: 

do budynku, który charakteryzuj  okre lo-

ne straty ciep a, zdolno  do jego akumulacji, 

zyski ciep a od s o ca itd.;

do siebie nawzajem – moc grzejników musi 

np. odpowiada  mocy kot a, wa ny jest te  od-

powiedni dobór pomp wymuszaj cych ruch 

wody, zaworów odpowiedzialnych za regu-

lacj  ci nienia, odpowietrzników itd. Ca o

musi ponadto zosta  zrównowa ona hydrau-

licznie (regulacja przep ywów) przez dobrego 

fachowca, bo inaczej np. grzejniki na parterze 

b d  gor ce, a te na poddaszu – zawsze zbyt 

ch odne.

Ca o ci  instalacji steruje za  automatyka, 

tak by ciep o by o przekazywane wtedy kie-

dy trzeba i tam gdzie trzeba, tak by nie mar-

nowa  energii np. na ogrzewanie sypialni 

w rodku dnia, albo salonu w nocy, gdy niko-

go w nim nie ma. Bez automatyki instalacja 

nie b dzie pracowa  prawid owo – cz sto b -

dziemy traci  ciep o przegrzewaj c pomiesz-

czenia albo b d  one niedogrzane. Oznacza 

to zarówno brak komfortu, jak i cz sto wy -

sze rachunki. 

Automatyzacja pracy instalacji mo e osi -

gn  ró ny poziom.

Kocio  sta otemperaturowy, regulator po-

kojowy. Taki kocio  zawsze utrzymuje tak

temperatur  wody grzewczej, jak  ustawimy 

Najpopularniejsze sposoby odprowadzenia 
spalin z kot ów gazowych i olejowych: 
a) wspó osiowy kana  powietrzno-spalino-
wy, b) komin powietrzno-spalinowy w którym 
spaliny wyrzucane s  ponad dach a powie-
trze czerpane przewodem wyprowadzonym 
przez cian

powietrze zewn trzne

gor ce spaliny

fo
t.
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na jego panelu steruj cym. W cza si  on i wy-

cza zale nie od tego, jaki sygna  otrzyma od 

umieszczonego w którym  z pomieszcze  re-

gulatora temperatury. 

Taki kocio  mo e niekiedy, szczególnie wio-

sn  i jesieni , pracowa  „pulsacyjnie” w -

czaj c si  na bardzo krótko. Gdy temperatura 

w pomieszczeniu z czujnikiem spadnie poni-

ej nastawionej kocio  w czy si . Je li usta-

wiona na kotle temperatura wody jest wyso-

ka, grzejniki szybko ogrzej  pomieszczenie 

(bo straty ciep a s  niewielkie z racji stosun-

kowo wysokiej temperatury zewn trznej) i ko-

cio  rych o si  wy czy. Tego zjawiska mo na

unikn  je li sami b dziemy zmienia  tempe-

ratur  wody w zale no ci od temperatury ze-

wn trznej. Regulatory pokojowe cz sto s  po-

czone z zegarem, dzi ki któremu mo emy 

ustawi  nocne obni enie temperatury lub pro-

gramowa  cykl tygodniowy, np. obni y  tem-

peratur  tylko w dni powszednie, gdy miesz-

ka cy s  poza domem – w pracy lub szkole. 

Nigdy nie zdoby y za  wi kszej popularno-

ci regulatory pokojowe „ucz ce si ” budyn-

ku. Taki regulator, je li ma zaprogramowane 

np. obni enie temperatury o 23.00, wy czy 

ogrzewanie odpowiednio wcze niej, uwzgl d-

niaj c bezw adno  instalacji zwi zan  ze 

zdolno ci  budynku do akumulacji ciep a.

Kocio  pracuj cy zgodnie z tzw. krzyw

grzewcz , sterowany regulatorem pogodo-

wym. W tej sytuacji temperatura wody jest 

tym wy sza im ch odniej jest na zewn trz. 

Zale no  jest tak dobrana, by zapewni

utrzymanie wymaganej temperatury w domu. 

Do ró nych budynków trzeba dopasowa  ró -

ne krzywe grzewcze, odpowiadaj ce charak-

terystycznym dla ka -

dego z nich stratom 

ciep a, zdolno ci do 

jego akumulacji itp. 

Automatyka pogodo-

wa uwzgl dnia przy 

tym nie tylko chwi-

lowe warto ci tem-

peratury zewn trz-

nej, ale tak e szybko

i kierunek jej zmian, 

co pozwala progno-

zowa  zmiany zapo-

trzebowania na cie-

p o z kilkugodzinnym 

wyprzedzeniem, uwzgl dniaj c bezw adno

ciepln  budynku. 

Najpopularniejsze s  stosunkowo pro-

ste kot y i sterowniki traktuj ce ca  insta-

lacj  grzewcz  jako jeden obieg oraz steruj -

ce jej prac  zawsze wed ug zawsze tej samej 

krzywej grzewczej. Straty ciep a oraz zdol-

no  do akumulacji s  jednak ró ne w ró -

nych cz ciach domu (np. parter i poddasze). 

Inn  charakterystyk  ma te  tradycyjne ogrze-

wanie grzejnikami ciennymi, a inn  pod o-

gowe. A s  obecnie do  cz sto czone. Jest 

to szczególnie odczuwalne w du ych domach 

o rozcz onkowanej bryle. W domu niewielkim 

i zwartym temperatura i tak b dzie si  sama 

wyrównywa  pomi dzy pomieszczeniami. 

Kocio  sterowany w ten sposób w zasa-

dzie nigdy nie powinien pracowa  pulsacyj-

nie. Po w czeniu zawsze pracuje przez d u -

szy czas, ale w ró nym stopniu wykorzystuj

swoj  moc.

Kocio  sterowany pogodowo, ale obs ugu-

j cy kilka obiegów, ka dy pracuj cy wed ug

innej krzywej grzewczej. To rozwi zanie po-

zwala wyeliminowa  problemy zwi zane 

z obs ug  odmiennie pracuj cego ogrzewania 

pod ogowego i grzejników ciennych oraz od-

mienn  charakterystyk  ciepln  ró nych cz -

ci budynku. Ka dy obieg jest bowiem stero-

wany niezale nie.

Najbardziej zaawansowane regulatory po-

trafi  ponadto samoczynnie zmieni  krzy-

w  grzewcz  przypisan  do danego obiegu 

i pozwalaj  programowa  w asne krzy-

we. Niektóre „stacje pogodowe” rejestruj

nie tylko zmiany temperatury, ale równie

si  wiatru czy opady, bo te czynniki tak e

wp ywaj  na zapotrzebowanie na ciep o.

Decyzj  o tym, co wybra  ka dy musi 

podj  sam, uwzgl dniaj c potrzeby, a tak-

e mo liwo ci finansowe, bo automatyka 

jest po prostu droga. Nie zawsze jest nam 

potrzebne najbardziej zaawansowane urz -

dzenie obs uguj ce np. kilkana cie obiegów 

grzewczych, bo jego mo liwo ci w typowym 

domu jednorodzinnym nigdy nie wykorzy-

stamy. 

Ile to kosztuje?
Najta sze kot y gazowe kupimy ju  za 3000–

–4000 z , najdro sze kosztuj  za  ponad 

15 000 z . Kot y olejowe s  dro sze i zwy-

kle kosztuj  powy ej 10 000 z . Zanim si

zdecydujemy sprawd my jednak, za co p a-

cimy. Dro szy kocio  mo e by  sprzedawa-

ny np. razem z pomp  obiegow , naczyniem 

wzbiorczym, zasobnikiem ciep ej wody oraz 

zaawansowanym sterownikiem (s  kompak-

towe zestawy kryj ce to wszystko w jednej 

obudowie). W przypadku ta szego kot a za to 

wszystko b dziemy musieli dodatkowo zap a-

ci , i by  mo e wcale nie oka e si  on ta szy. 

Nie sugerujmy si  zbytnio niewielkimi ró -

nicami sprawno ci. Zawsze pytajmy w ja-

kich warunkach j  osi gni to – mo e si  oka-

za , e imponuj ce 110% kocio  osi ga tylko 

wspó pracuj c z ogrzewaniem pod ogowym 

o bardzo niskich parametrach, np. 40/30°C 

i badanie by o prowadzone w warunkach nie-

mieckich, gdzie klimat jest nieco agodniejszy, 

a my w naszej instalacji z grzejnikami cien-

nymi nigdy takiej sprawno ci nie uzyskamy.

Dowiedzmy si  koniecznie jakie mo liwo-

ci regulacji daje palnik – to przes dza o zdol-

no ci kot a do efektywnej, czyli ekonomicznej, 

pracy ze zmiennym obci eniem.

Nie zapomnijmy te  o tym czy kocio  ma 

otwart  czy zamkni t  komor  spalania, 

bo od tego zale  mo liwo ci jego instalacji 

w domu. 

Sprawno  kot a zale nie od obci enia:(a) kocio  niekondensacyjny z pal-
nikiem modulowanym pracuj cy w instalacji o parametrach 75/60°C – jego 
sprawno  prawie si  nie zmienia; (b) kocio  kondensacyjny z palnikiem mo-
dulowanym, w instalacji o parametrach 75/60°C – jego sprawno  spada poni-
ej 100% gdy pracuje z pe n  moc , bo nie dochodzi do zjawiska kondensacji

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

BAXI CALEFACCIÓN  32 254 47 63  www.baxicalefaccion.com
IMMERGAS 42 684 52 74  www.immergas.com.pl
JUNKERS 801 600 801  www.junkers.com

SAUNIER DUVAL  801 806 666  www.saunierduval.pl
TERMET 74 854 05 42  www.termet.com.pl
VIESSMANN 71 360 71 00  www.viessmann.pl

 Nawet prosta automatyka kot ów gazowych ma 
nieporównywalnie wi ksze mo liwo ci ni  np. tra-
dycyjnych, zasypowych kot ów w glowych

fo
t.
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