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K
otły gazowe to bezpieczne i wygodne
w eksploatacji urządzenia grzewcze.
Mają zabezpieczenia, które chronią

przed dostawaniem się gazu do pomieszcze-
nia w przypadku zgaśnięcia palnika, nad-
miernym wzrostem temperatury lub ciśnie-
nia wody, zanikiem ciągu kominowego. Ob-
sługa kotłów jest łatwa i czysta. Mają wyso-
ką sprawność cieplną – ciepło, które po-
wstaje ze spalania gazu, jest oddawane do
instalacji grzewczej prawie w całości. Wiel-
kość strat zależy od rodzaju kotła. Kupując
urządzenie pamiętajmy, że na tabliczce zna-
mionowej musi być wybita cecha podgrupy
gazu (np. GZ-35) a także znak bezpieczeń-
stwa CE. Świadczy to o tym, że urządzenie
spełnia wymagania Unii Europejskiej. Wy-

bór kotłów gazowych jest duży – znajdzie

się model na każdą kieszeń. Niżej prezen-

tujemy przykładowe kotły znanych ma-

rek, w cenie od 3000 zł do 14000 zł. 

Jaka moc kotła?
Moc kotła dobieramy na podstawie zapo-
trzebowania budynku na ciepło. Aby je
prawidłowo wyliczyć, należy wziąć pod

uwagę: powierzchnię ogrzewanego domu,
kształt bryły budynku, położenie geogra-
ficzne, sposób izolacji termicznej ścian,
rodzaj okien i drzwi, a także rodzaj kotła
– jedno- lub dwufunkcyjny. Moc kotła jed-
nofunkcyjnego powinna pokrywać 90 proc.
zapotrzebowania budynku na ciepło. Po-
zostałe 10 proc. pochodzi z tzw. zysków
bytowych, np. ciepło ciała ludzkiego,

kocioł na gazie 

Tani kocioł i droższa

eksploatacja, czy

drogi zapewniający

niższe, miesięczne

rachunki? Szukamy

dobrego rozwiązania na

każdą kieszeń dla

typowego, polskiego

domu o powierzchni

ok. 150 m2.

AAnnnnaa  OOllsszzeewwsskkaa--KKrryysszzttooffiiaakk,,  AAnneettaa  DDeemmiiaannoowwiicczz

VVaaiillllaanntt,,  VVUU  PPLLUUSS  220000--55
JJeeddnnooffuunnkkccyyjjnnyy  kkoocciioołł  wwiisszząąccyy  oo  mmooccyy  77,,88  --  2200  kkWW..

Niewielkie wymiary urządzenia, oraz wygląd

przypominający wyposażenie AGD, pozwalają za-

montować kocioł

w kuchni, łazience czy

przedpokoju. Do tego

producent zapewnia,

że praca kotła jest na-

prawdę cicha. Aby móc

korzystać z c.w.u. nale-

ży kupić podgrzewacz

c.w.u. (min. 1000 zł.).

JJuunnkkeerrss,,  EEUURROOLLIINNEE  HHRRDD  ZZSS  2233--11  KKEE
JJeeddnnooffuunnkkccyyjjnnyy  kkoocciioołł  wwiisszząąccyy  oo  mmooccyy  88  --  2233  kkWW..

Kocioł jest przede wszystkim tani, prosty w obsłu-

dze i nawet średniej klasy fachowiec nie powinien

mieć żadnych kłopotów z jego montażem. Jest nie-

wielki, wygląda este-

tycznie, a do tego ma

trzyletnią gwarancję.

Żeby mieć c.w.u. trzeba

dokupić podgrzewacz

wody (min. 1000 zł.).
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22665599  zzłł  //  33224444  zzłł
SSaauunniieerr  DDuuvvaall,,  TTHHEEMMAATTEEKK  CC2244EE
WWiisszząąccyy  kkoocciioołł  ddwwuuffuunnkkccyyjjnnyy  zz  oottwwaarrttąą  kkoommoorrąą

ssppaallaanniiaa  oo  mmooccyy  88,,55--2233,,66  kkWW..

Jak na kocioł z tego przedziału

cenowego, jest dość

ekonomiczny. Podgrzewa

11 l c.w.u. na minutę do

temperatury 30°C.

33227788  zzłł  //  33999999  zzłł

dla domu 150 m2

22770000  zzłł  //  33229944  zzłł



emisja z urządzeń elektrycznych. Ilość
energii potrzebnej na ogrzanie c.w.u. to
zaledwie ok. 10 proc. energii zużywanej
na ogrzewanie domu, ale przekłada się to
na wzrost mocy o 10 proc. tylko dla ko-
tłów z zasobnikami. Dla kotłów przepły-
wowych, grzejących bieżący strumień wo-
dy, potrzebna jest duża moc (zwykle po-
nad 20 kW) do ogrzania c.w.u.

Odpowiednio dobrana moc ważna
jest również ze względów ekonomicz-
nych. Jeśli piec ma za małą moc, dom jest
źle ogrzany, zużycie paliwa większe niż
zakładane, a czas eksploatacji kotła krót-
szy. Kocioł o zbyt dużej mocy jest przein-
westowany, pracuje z obniżoną mocą nie
wykorzystując swych możliwości. Zbyt
duża moc wymusza częste włączanie się
i wyłączanie palnika – szybciej zużywają
się elementy kotła.

Moc kotła bez problemu obliczy insta-
lator lub projektant instalacji grzewczej.
Może nam w tym pomóc także sprzedawca
kotłów, który na podstawie zapotrzebowa-
nia na ciepło, poda przybliżoną wartość mo-
cy urządzenia. Niezależnie od tego warto

skorzystać z kalkulatorów doboru kotła, do-
stępnych na stronach internetowych produ-
centów, albo oszacować moc na podstawie
wskaźnika odnoszącego się do kubatury
(lub powierzchni) ogrzewanych pomiesz-
czeń. Wartość wskaźnika zależy od stopnia
izolacji termicznej budynku i wynosi:
n dla domów bez izolacji cieplnej, budo-
wanych przed 1980 r. ≥ 150 W/m2;

n dla domów ze słabą izolacją cieplną ok.
100 W/m2;
n dla domów z dobrą izolacją cieplną
(praktycznie wszystkie domy budowane
w ostatnich latach) ≤ 70 W/m2.

Podgrzewać wodę czy nie?
Kocioł jednofunkcyjny podgrzewa jedy-
nie wodę krążącą w instalacji grzewczej.
Jest on tańszy niż dwufunkcyjny, ale jeże-
li chcemy mieć ciepłą wodę musimy do-
datkowo zainstalować zasobnik c.w.u. lub
podgrzewacz wody.  

Kotły dwufunkcyjne ogrzewają zarów-
no wodę w instalacji grzewczej, jak i wodę
użytkową. Kiedy z wody podgrzewanej
w sposób przepływowy korzysta jednocze-
śnie kilka osób – kocioł nie ogrzewa wody

na cele grzewcze, więc jej temperatura obni-
ża się, powodując słabsze grzanie grzejni-
ków. Niedogodność tę można zlikwidować
kupując kocioł o wyższej mocy. Jednak roz-
wiązanie takie jest nieekonomiczne – więk-
sza moc przydaje się jedynie podczas pod-
grzewania c.w.u. Przez pozostały czas piec
pracuje z mniejszą mocą, przez co osiąga
niską sprawność. Korzystniejszy jest mon-

taż kotła z zasobnikiem c.w.u. Jego główną
zaletą jest to, że pozwala na jednoczesne ko-
rzystanie z wody o takiej samej temperatu-
rze przez kilka osób. Wadą – konieczność
podtrzymywania wysokiej temperatury
w przypadku nie używania ciepłej wody –
co podnosi koszty. Najlepszym wyjściem
może być instalacja kotła dwufunkcyjnego
podgrzewającego wodę w sposób przepły-
wowy z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

Kocioł dwufunkcyjny jest tańszy
i mniejszy niż kocioł jednofunkcyjny z za-
sobnikiem c.w.u. Ogrzana woda jest zuży-
wana na bieżąco i nie stygnie w zasobniku.
Jednak nawet latem, każde odkręcenie kra-
nu powoduje uruchomienie pieca.

Powiesić, a może postawić?
Wybór między
kotłem stojącym
a wiszącym uzależnio-
ny jest od miejsca jego instalacji.
Kocioł wiszący pozwala na
większą swobodę – można
go zainstalować na podda-
szu, w piwnicy, w po-
mieszczeniach miesz-
kalnych, np. kuchni
czy łazience. Jest lekki
i ma niewielkie wymia-
ry. Nie wymaga także
montowania dodatko-
wych urządzeń do
współpracy z instalacją,

kkoocciioołł  ggaazzoowwyy

Orientacyjna moc kotła (dla domów posiadających dobrą izolację termiczną)
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IImmmmeerrggaass,,  AAvviioo  MMaaiioorr  2211  
KKoocciioołł  ddwwuuffuunnkkccyyjjnnyy  zz  wwbbuuddoowwaannyymm  zzaassoobbnnii--

kkiieemm  cc..ww..uu..,,  oo  mmooccyy  99,,33--2244,,44  kkWW..

Producent reklamuje kocioł jako „kompletną ko-

tłownię w jednym urządzeniu” i faktycznie jest

to niewielka kotłownia z nowoczesnymi syste-

mami zabezpieczeń.

55442200  zzłł  //  66661122  zzłł
WWoollff,,  TTGGUU--2244  kkWW    ++  zzaassoobbnniikk  112200  
JJeeddnnooffuunnkkccyyjjnnyy  kkoocciioołł  wwiisszząąccyy  zz  oottwwaarrttąą  kkoommoo--

rrąą  ssppaallaanniiaa,,  zzaassoobbnniikkiieemm

cc..ww..uu..,,  oo  mmooccyy  1100  ––  2244  kkWW..

Nowoczesny wygląd jest cha-

rakterystyczny dla urządzeń

tej marki. Plusem jest tu moż-

liwość tygodniowego progra-

mowania pracy kotła i chło-

dzenie palnika wodą  – przy

takim rozwiązaniu emituje

mniej szkodliwych substancji.

55552244  zzłł  //  66773366  zzłł
VViieessssmmaannnn,,  VVIITTOOGGAASS  110000
SSttoojjąąccyy  kkoocciioołł  nniisskkootteemmppeerraattuurroowwyy

oo  mmooccyy  1100--6600  kkWW..

Dobre rozwiązanie dla in-

westorów, którzy chcą

postawić na ogrzewanie

ścienne lub podłogowe –

system płynnego obniża-

nia temperatury wody ko-

tłowej. Kocioł jest niewiel-

ki i, jak zapewnia produ-

cent, zużywa mało gazu.

55993366  zzłł  //  77224422  zzłł

wielkość
powierzchni 
ogrzewanej

moc
znamionowa
kotła

do 60 m2 do 80 m2 do 120 m2 do 170 m2 do 210 m2

7,5 kW 10 kW 16 kW 21 kW 25 kW

Jeśli w domu o powierzchni 150 m2 instalujemy kocioł dwufunkcyjny
przepływowy, jego moc powinna wynosić ok. 21 kW, co zapewnia
podgrzewanie wody użytkowej dla czteroosobowej rodziny. Prezento-
wane przez nas kotły mają palniki z modulacją mocy. Np. kocioł o mo-
cy 7,8-20 kW może pracować z dowolną mocą z tego zakresu. Im kocioł
ma mniejszą moc minimalną i większy zakres pracy – tym lepiej.

1−2  2 0 0 6



ponieważ jest w nie wyposażony. Kotły wi-
szące produkowane są jako jedno- i dwu-
funkcyjne. Podgrzewają wodę w sposób
przepływowy lub mają niewielkiej pojem-
ności zasobnik c.w.u.

Kotły stojące są większe i cięższe, wy-
magają oddzielnego pomieszczenia. Są
również droższe od wiszących. Jednak
urządzenia o dużej pojemności wodnej,
bez trudu podgrzewają znaczne ilości wo-
dy, więc sprawdzają się we współpracy ze
starszymi instalacjami. 

Kubatura pomieszczeń, w których ins-
taluje się kotły z otwartą komorą spalania
nie może być mniejsza niż 8 m3, a dla ko-
tłów z zamkniętą komora spalania –
6,5 m3. Minimalna wysokość pomieszcze-
nia to 2,2 m. Jedynie w budynkach wybu-
dowanych przed 15 grudnia 2002 r. moż-
na zainstalować kocioł gazowy w po-
mieszczeniu o wysokości 1,9 m. 

Zamknąć czy otworzyć?
Kotły z otwartą komorą spalania pobierają
niezbędne do ich prawidłowej pracy powie-
trze z pomieszczenia, w którym są zamon-
towane. Spaliny powstałe w wyniku spala-
nia gazu odprowadzane są na zewnątrz ko-
minem. Urządzenia z zamkniętą komorą

spalania, czyli tzw. kotły turbo, pobierają
powietrze z zewnątrz – podwójną współo-
siową rurą. Spaliny usuwane są tą samą ru-
rą nawiewno-wywiewną wyprowadzoną po-
nad dach lub, w przypadku kotłów o mocy
do 21 kW, przez ścianę zewnętrzną. Kocioł
gazowy z zamkniętą komorą spalania moż-
na instalować nawet w małych pomieszcze-
niach, gdzie nie ma dopływu wystarczającej
ilości powietrza potrzebnej do prawidłowej
pracy. Doskonale sprawdzają się w kuchni,
łazience czy innym pomieszczeniu.

Kotły z zamkniętą komorą spalania
są około 400-800 zł droższe od kotłów
z otwartą komorą. Mają za to wyższą
sprawność, są bezpieczniejsze – spaliny
nie wydostają się poza kocioł – i mają
mniejsze wymiary niż kotły z otwartą ko-
morą spalania: najmniejszy ma zaledwie
23 centymetry głębokości.

Kondensacja czy tradycja?
Kotły kondensacyjne są uznawane za naj-
nowocześniejsze, mimo że produkuje się je
już od ok. 30 lat. Wyróżniają się ponad 100-
procentową sprawnością (niektóre osiągają
108-proc. sprawność), która wynika z wy-
korzystania dodatkowej energii odzyskiwa-
nej z pary wodnej spalin wytwarzanych
podczas pracy kotła. Wymiennik ciepła
o dużej powierzchni, przechwytuje energię
pochodzącą ze skroplenia tej pary wodnej
i przekazuje ją wodzie powracającej z insta-
lacji centralnego ogrzewania. Wstępne jej
podgrzanie zmniejsza ilość ciepła potrzeb-
nego do ogrzania wody w instalacji grzew-
czej, przez co spada zużycie paliwa. Według
różnych źródeł oszczędności wahają się w
granicach od 15 do 40 proc. Kotły konden-
sacyjne mają dwa wymienniki – główny,
gdzie następuje przekazanie ciepła bezpo-
średnio od spalin, oraz wtórny, gdzie ma

miejsce dalsze schłodzenie spalin przez wo-
dę powrotną, w wyniku czego wykrapla się
– kondensuje – para wodna.

Technika kondensacji pozwala na
maksymalne wykorzystanie paliwa,
a tym samym obniżenie kosztów ogrze-
wania. Sprawność kotła kondensacyjne-
go wzrasta, gdy temperatura wody
grzewczej w instalacji centralnego
ogrzewania jest niższa. Jeśli temperatu-
ra wody wypływającej z kotła wynosi
ok. 40°C, a powracającej ok. 30°C – co
ma miejsce w przypadku ogrzewania
podłogowego – sprawność kotła może
wynieść nawet 108 proc. Dla porówna-
nia, sprawność kotłów tradycyjnych,
w zależności od modelu, wynosi ok. 85-
90 proc. Kotły kondensacyjne mogą być
wiszące lub stojące, jedno- lub dwu-
funkcyjne. Budową zewnętrzną nie róż-
nią się od tradycyjnych. Kosztują więcej
od nich, ale są tańsze w eksploatacji. 

Wygodna automatyka?
Nowoczesne kotły są wyposażone w urzą-
dzenia ułatwiające ich obsługę. Proste
sterowniki kierują pracą kotła tak, aby
ogrzać pomieszczenia do zaprogramowa-
nej temperatury. Bardziej zaawansowane
regulują pracę urządzenia w zależności od
temperatury panującej na zewnątrz lub
wewnątrz, pory dnia czy trybu życia do-
mowników. Służą temu: programator po-
kojowy, sonda zewnętrzna i programator
tygodniowy. Współpraca z komputerem
pozwala na kontrolę temperatury i pracy
kotła z dowolnego miejsca domu. Poza
możliwością odcinania gazu czy regulacji
pracy pompy, mają system autodiagnosty-
ki lub autonapełniania c.o. Kotły z rozbu-
dowaną elektroniką są droższe, ale za to
ekonomiczniejsze w użytkowaniu.        n

OOssuusszzaanniiee  śścciiaann  ssttaarryycchh  ddoommóówwW Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .
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WWoollff,,  CCoommffoorrttLLiinnee  CCGGBB--KK--2200  
KKoonnddeennssaaccyyjjnnyy,,  ddwwuuffuunnkkccyyjjnnyy  kkoocciioołł  wwiisszząąccyy

oo  mmooccyy    ddoo  66,,11--2200,,55  kkWW..

Niedrogi, jak na kondensacyjne, kocioł przepły-

wowo podgrzewa c.w.u. Producent zapewnia, że

jest bardzo sprawny

i bezawaryjny, co po-

twierdza bardzo długim,

bo sześcioletnim, okre-

sem gwarancji.

55999922  zzłł  //  77331100  zzłł
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UUllrriicchh,,  KKoonnddeennssiicchh  KKoommpprreessssoorr  KKOO  2211
++  WWLL114400  SSYYSSxx22
DDwwuuffuunnkkccyyjjnnyy,,  wwiisszząąccyy  kkoocciioołł  kkoonnddeennssaaccyyjjnnyy

oo  mmooccyy  1100,,00--2200,,99  kkWW..

Pozwala uzyskać dużo ciepłej wody, przy niewiel-

kiej objętości podgrzewacza - dwukrotnie pod-

grzewa wodę najpierw w kotle, później w pod-

grzewaczu. Może dodatko-

wo współpracować z pod-

grzewaczem zewnętrznym.

66550000  zzłł  //  77993300  zzłł
VVaaiillllaanntt,,  VVUU  eeccooTTEECC  119966//22  
WWiisszząąccyy  jjeeddnnooffuunnkkccyyjjnnyy  kkoocciioołł  kkoonnddeennssaaccyyjjnnyy

oo  mmooccyy  99,,77--2211,,66  kkWW..

Dobrze sprawdza się przy ogrzewaniu podłogo-

wym, uzyskuje wtedy swoją najwyższą spraw-

ność 109 proc. Producent obiecuje oszczędność

zużycia gazu w porów-

naniu z kotłami trady-

cyjnymi sięgającą

20 proc.

66009900  zzłł  //  77443300  zzłł



kkoocciioołł  ggaazzoowwyy

mgr inż. Edmund Słupek

dyrektor ds. technicznych

Ulrich sp. z o.o.

Przy wyborze kotła zawsze doradzam kierowanie się
oszczędnościami w eksploatacji. Kotły kondensacyjne po-
zwalają obniżyć zużycie gazu średnio aż o 30 proc. Policz-
my, ile możemy zaoszczędzić pieniędzy, stosując kocioł
kondensacyjny.  Za przykład posłuży nam typowy miesz-
kaniec Warszawy, mający w domu o powierzchni ok.
200m2 starą instalację grzewczą. Do ogrzania domu w naj-
mroźniejsze dni – gdy jest na zewnątrz -20°C – potrzebuje
około 15 kW mocy. W roku 1999 wymienił swój stary ko-
cioł z lat 80-tych na zwykły kocioł dobrej firmy. Po roku
w jego miejsce zainstalował niedrogi kocioł kondensacyj-
ny Ulrich. Już na wiosnę 2001 roku spostrzegł, że jego ra-
chunki za gaz spadły o 30 proc. A oto szczegóły:
n za zwykły kocioł kupiony w 1999 roku zapłacił 2600 zł;
n w sezonie grzewczym 1999-2000 zużył 3750 m3 gazu,

płacąc łącznie około 4000 zł;
n za kocioł kondensacyjny kupiony w 2000 roku zapłacił

4470 zł;
n zapłacił o 1870 zł więcej niż za poprzedni kocioł;
n w sezonie grzewczym 2000-2001 zużył już tylko

2650 m3 gazu, płacąc łącznie około 2830 zł;
n zaoszczędził w ciągu roku na gazie 1170 zł*.

Wniosek? Nasz inwestor w ciągu najbliższych 10 lat za-
oszczędzi prawie 10 000 zł (10 lat po 1170 zł oszczędności
minus 1870 zł więcej za droższy kocioł kondensacyjny). 

* wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

w Warszawie sezony grzewcze 1999-2000 i 2000-2001 były do

siebie podobne, a średnia temperatura na zewnątrz różniła się

średnio tylko o 0,8°C.

Warto policzyć
oszczędności

dr inż. Jan Siedlaczek

inżynier szkoleniowy

marki Vaillant

W grupie tanich kotłów znajdują się kotły atmosferyczne
oraz z zamkniętą komorą spalania. Kotły o mocy 24 kW
kosztują netto od ok. 2500 do ok. 4500 zł. W grupie dro-
gich kotłów znajdują się kotły kondensacyjne, koszt jed-
nofunkcyjnego kotła o mocy 24 kW to ok. 6800 zł netto.
Kotły kondensacyjne spalają o 12-16 proc. mniej gazu niż
kotły atmosferyczne i turbo. Niektóre źródła donoszą na-
wet o 40 proc. oszczędności. 
Przeprowadźmy prosty przykład obliczeniowy. Uwzględ-
nijmy tylko zysk na paliwie w wysokości 15 proc, różnicę
w cenie kotłów w wysokości 3000 zł i koszt zużywanego
gazu w ciągu roku w kwocie 3000 zł. Roczny zysk na pali-
wie wyniesie 450 zł. Jeśli więc podzielimy różnicę cen ko-
tłów przez roczny zysk (3000:450) otrzymamy wynik 6,5.
Oznacza to, że po 6,5 roku koszty zakupu i eksploatacji ko-
tła kondensacyjnego zrównają się z kosztami zakupu i eks-
ploatacji kotła zwykłego. Dalsza eksploatacja przynosi już
czysty zysk. W oparciu o pokazany sposób liczenia, można
przeprowadzić własne, dokładne obliczenia, podstawiając
dokładne dane, wzięte z cennika i dotychczasowych ra-
chunków za gaz. 
Kotły kondensacyjne nie wymagają murowanego komina
z wkładem z rur stalowych kwasoodpornych, stosuje się do
nich własny system powietrzno-spalinowy, tańszy od ko-
mina. Czerpią powietrze z zewnątrz, co zwiększa ich
sprawność. W minimalnej ilości wydzielają szkodliwe za-
nieczyszczenia do atmosfery, nawet do 10 razy mniej niż
kotły atmosferyczne i turbo. Są zbudowane z najlepszych
materiałów konstrukcyjnych, dlatego ich awaryjność i zu-
życie są znacznie ograniczone w porównaniu do kotłów
tańszych.

Dlaczego
kondensacyjny? 

SSaauunniieerr  DDuuvvaall,,  IISSOOMMAAXX  FF  2288  EE22
WWiisszząąccyy  kkoocciioołł  ddwwuuffuunnkkccyyjjnnyy  zz  zzaammkknniięęttąą  kkoommoo--

rrąą  ssppaallaanniiaa  zz  wwbbuuddoowwaannyymm  zzaassoobbnniikkiieemm  wwooddyy,,

oo mmooccyy  1100,,44--2277,,66  kkWW..

Kocioł podgrzewa 210 litrów wody do tempe-

ratury 60°C w 21 minut – tyle, ile jednofunk-

cyjny kocioł z zasobnikiem 200 l. Ponowne

podgrzanie wody po

jej zużyciu (42 l)

trwa niecałe

4 minuty.

IImmmmeerrggaass,,  VViiccttrriixx  PPlluuss  2200
KKoonnddeennssaaccyyjjnnyy  jjeeddnnooffuunnkkccyyjjnnyy  kkoocciioołł  ww  kkoommppllee--

cciiee  zzee  ssttoojjąąccyymm  zzaassoobbnniikkiieemm  cc..ww..uu..    oo  ppoojjeemmnnoo--

śśccii  8800  ll,,  wwyykkoonnaannyymm  zzee  ssttaallii

IINNOOXX,,  oo  mmooccyy  44,,77--2233,,55  kkWW..

Dobre rozwiązanie dla domów,

w których jest duże zapotrzebo-

wanie na wodę. Zasobnik ten

może być umieszczony w innym

pomieszczeniu niż kocioł. Jeśli

współpracuje z zasobnikiem

c.w.u. o pojemności 200 l istnieje

możliwość podłączenia kolekto-

rów słonecznych.

VViieessssmmaannnn,,  VVIITTOODDEENNSS  333333
SSttoojjąąccyy  kkoocciioołł  kkoonnddeennssaaccyyjjnnyy  zz  wwbbuuddoowwaannyymm

zzaassoobbnniikkiieemm  cc..ww..uu..,,  oo  mmooccyy  66,,66--2266  kkWW..

Kocioł luksusowy,

z licznymi zabezpiecze-

niami oraz elektroniką

zapewniającą komfort

i wygodę. Oszczędny,

o dużej sprawności.

Umożliwia korzystanie

z ciepłej wody natych-

miast, kiedy zechce

użytkownik. 

66559900  zzłł  //  88004400  zzłł 77889988  zzłł  //  99663366  zzłł 1111  550000  zzłł  //  1144  003300  zzłł
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W ostatnim miesiącu ubiegłego roku
sprawdziliśmy, jakie kotły gazowe wybie-
rają nasi Czytelnicy. Dzięki ankiecie, któ-
rą wypełniali członkowie Klubu Budują-
cych Dom, prześledziliśmy zarówno już
dokonane zakupy, jak i te planowane na
najbliższe dwa lata. Wśród osób, które od-

powiedziały na nasze pytania, 80 proc.
wybudowało lub buduje dom parterowy
z poddaszem użytkowym, o powierzchni
użytkowej 130-190 m2. Klubowicze wy-
bierają kotły marek, które znają –
najchętniej firm, Viessmann, Vaillant,
Junkers. Drugim kryterium branym pod

uwagę jest cena urządzenia: równie chęt-
nie kupujemy kotły najtańsze, jak i inwes-
tujemy w urządzenia kosztowne. Naj-
mniejszym zainteresowaniem cieszą się
kotły o cenie ok. 4-6 tys. zł. 

Mam to za sobą
Czytelnicy, którzy zakup kotła gazowego
mają za sobą, najchętniej wybierali kotły
możliwie tanie.  Urządzenia w cenie od
2 do 4 tys. złotych nabyło ponad 48 proc.
ankietowanych. Prawie jedna trzecia
Klubowiczów wybrała kotły drogie, bo
od 6 do 14 tys. zł. Tylko 22 proc. zdecy-
dowało się kupić kotły ze średniej półki
cenowej między 4 a 6 tys. zł. 

Ponad 77 proc. inwestorów wybrało
kotły z krótką – roczną lub dwuletnią –
gwarancją. Pozostała grupa zdecydowała
się zapłacić więcej i zyskać okres gwaran-
cyjny wydłużony do pięciu i więcej lat.
Trzy razy więcej respondentów wybrało
kocioł wiszący zamiast stojącego, i dwu-
a nie jednofunkcyjny. Przewaga kotła
kondensacyjnego nad tradycyjnym wy-
niosła zaledwie kilka procent. 

Praktycznie wszyscy ankietowani są
zadowoleni z kupionych kotłów. Może to
być spowodowane tym, że nasi Klubowi-
cze użytkują je najczęściej pierwszy lub
drugi sezon, albo świadczyć o tym, że
ogrzewanie przy pomocy kotła gazowego
rzeczywiście jest przyjazne. Same kotły są
postrzegane jako urządzenia ciche, łatwe
w obsłudze, bezpieczne. Jedyne negatyw-
ne uwagi dotyczyły sprzedawców, którzy
w wielu przypadkach usiłują – niezależ-

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

tani, drogi – byle markowy

Lubimy kotły markowe, ufamy głównie znanym fir-

mom. Przy wyborze urządzenia kierujemy się ceną.

Planując zakup przeznaczamy na niego minimum pięć,

sześć tysięcy złotych. W praktyce wyjmujemy z portfela

trzy tysiące. Wolimy kotły dwufunkcyjne, wiszące, ra-

czej kondensacyjne. Nowoczesne kotły gazowe prak-

tycznie nie mają dla nas minusów. 
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Kupiłam kondensacyjny kocioł wiszący firmy

Immergas, potrzebny do ogrzania domu o po-

wierzchni 220 m2. Sprzedawca nie uprzedził, że obo-

wiązują mnie coroczne serwisy po 150 zł. Za ogrze-

wanie w ubiegłym roku zapłaciłam tylko 1800 zł.

Małgorzata, Łapy

Dziesięć lat temu kupiliśmy kocioł dwufunk-

cyjny stojący Predom Termet, do starego

domu o powierzchni użytkowej 195 m2. Dzisiaj ta-

kie urządzenie kosztuje ok. 4-5 tys. zł. Kocioł przed

każdym sezonem grzewczym jest czyszczony i re-

gulowany. Jeżeli jest taka potrzeba, wymieniony

zostaje pręt magnezowy antykorozyjny. W roku

2000 wymieniliśmy zbiornik kondensacyjny – stra-

cił szczelność; w 2004 r. silniczek do zaworu trój-

drożnego – spalił się po uderzeniu pioruna w słup

energetyczny; w 2005 r. zapalarkę piezoelektrycz-

ną – uszkodziła się. Kocioł sterowany jest sterow-

nikiem kablowym z głównego pokoju. Ma progra-

mator cyklu tygodniowego oraz temperatury noc-

nej i dziennej. Jak na tyle lat intensywnej pracy,

uważam że jest bardzo dobry i nie widzę dla niego

ekonomicznego następcy. Montaż tego kotła po-

zwolił mi na uzyskanie ok. 30 proc. oszczędności

na ogrzewaniu. Jednak musiałem przystosować

instalację, zmienić żeliwne kaloryfery na płytowe,

na kaloryferach trzeba było założyć głowice termo-

statyczne, a gałązki rur skrócić i puścić przy ścia-

nach. To pozwoliło na 15 proc. oszczędności.

Kolejne uzyskałem wymieniając całą stolarkę na

plastikową i ocieplając budynek. Jak widać, sam

kocioł, nawet najlepszy, raczej nie wystarczy.

Radosław, Rzeszów

Z amierzam kupić kocioł tradycyjny, jednofunk-

cyjny, wiszący i ciągle dotyka mnie nieuczci-

wość handlowców. Przy metrażu 130 m2, dobrym

ociepleniu domu, c.w.u. z zasobnika sprzedawcy

proponują mi kupno kotła kondensacyjnego dwu-

funkcyjnego o mocy 21-24 kW, co jest absolutnym

marnotrawstwem zarówno pieniędzy, jak i energii. Ko-

cioł kondensacyjny nie jest rozwiązaniem dla każde-

go. Często bardziej opłaca się kupić prostszy i tańszy

kocioł, a z zaoszczędzonych funduszy doinwestować

z DOŚWIADCZEŃ KBD

Największym zainteresowaniem cieszą się kotły pięciu firm. Marce Viessmann

zaufało blisko 20 proc. ankietowanych. Kotły Vaillant i Junkers Bosch wybrało

po 15,7 proc. Na urządzenia firmy Ulrich zdecydowało się 12,3 proc., a Buderus

10,9 proc. Pozostałe 25,3 proc. to zbiór innych marek, wśród których największy

udział mają: De Dietrich, Saunier Duval, Beretta, Immergas i Termet.

JAKIEJ MARKI KOTŁY WYBIERAMY?



nie od parametrów domu – sprzedać naj-
droższe kotły, tłumacząc to oszczędno-
ściami eksploatacyjnymi, ale nie uprze-
dzając, że inwestycja może się zwrócić do-
piero po wielu latach. 

Pora na kocioł
Okazuje się, że dla tych którzy nie kupili
jeszcze kotła, najważniejszym kryterium
wyboru jest marka. Na pytanie, jakiej fir-
my kocioł zamierzają kupić członkowie
KBD, odpowiedziało prawie 100 proc.,
podczas kiedy już okres gwarancyjny był
ważny dla niecałej połowy, podobnie jak
kwestia wyboru między urządzeniem tra-
dycyjnym i kondensacyjnym, wiszącym
czy stojącym. 

Cena stanowiła jeden z najważniej-
szych czynników dla ponad 90 proc. re-
spondentów. Przy czym prawie 60 proc. po-
stanowiło kupić kocioł za min. 5 tys. zł, de-
klarując, że w razie potrzeby zapłacą 8 czy

10 tys. zł. Zaledwie 7 procent nastawia
się na kupno najtańszego, dostępnego
na rynku kotła, w cenie 2-3 tys. złotych.
Przedział 3-5 tys. złotych wybrało
35 proc. Rozbieżność między tym, że

klubowicze w więk-
szości zakładają kup-
no drogich kotłów,
a w praktyce kupują
tanie, świadczy, że
chcemy montować
urządzenia zapewnia-
jące tańszą eksploata-
cję, ale życie rewiduje
nasze założenia.
Ponad połowa respon-

dentów uznaje za wystarczającą gwaran-
cję dwuletnią. Na pięcioletnim okresie
gwarancji zależy jedynie 24 proc. Przyszli
użytkownicy kotłów dwukrotnie częściej
deklarują chęć kupna urządzenia dwu-
funkcyjnego, trzykrotnie częściej kon-
densacyjnego niż tradycyjnego. Wolą też
kotły wiszące od stojących. 

Wśród deklaracji kupna praktycznie
nie znalazły się żadne mało znane fir-
my. Za to opisy kotłów często były nie-
proporcjonalnie optymistyczne  w sto-
sunku do ceny. Na przykład zdarzało
się, że inwestor chciał kupić kocioł zna-
nej firmy, kondensacyjny, wiszący,
dwufunkcyjny, z pięcioletnią gwaran-

cją, a zaznaczał cenę
2-3 tys. zł. Można są-
dzić, że część Klubo-
wiczów orientuje się
w firmach i typach
kotłów, ale jeszcze
nie zestawili swoich
oczekiwań z wizyta-
mi w punktach sprze-
daży.  

kkoocciioołł  ggaazzoowwyy

KKuuppnnoo  kkoottłłaa  ttoo  ttoorr  pprrzzeesszzkkóódd  ppeełłeenn  nniieessppooddzziiaanneekk  ––  pprrzzee--

kkoonnaalliiśśmmyy  ssiięę  oo  ttyymm  pprróóbbuujjąącc  ssaammii  zznnaalleeźźćć  ooddppoowwiieeddnniiee

uurrzząąddzzeenniiee..

NNiieezzaalleeżżnniiee  oodd  rrzzeecczzyywwiissttyycchh  ppoottrrzzeebb  kklliieennttaa, prawie każ-

dy sprzedawca zaczyna od prezentacji najdroższych ko-

tłów, o zbyt dużej mocy. Dlatego zawsze warto samemu

obliczyć w przybliżeniu potrzebną moc kotła i poczytać

o rodzajach i właściwościach. Kupienie znanej firmy kotła

za 3,5 tys. zł okazało się niemożliwe. 

BBeezz  wwyycchhooddzzeenniiaa  zz  ddoommuu można sprawdzić ofertę zna-

nych producentów na stronach WWW oraz korzystając

z infolinii. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że ce-

ny podane w cennikach różnią się nawet do 20 proc. od

tych, które później podaje sprzedawca. Za to na aukcjach

internetowych można kupić zarówno nowe, jak i używane

kotły markowe w bardzo atrakcyjnych cenach, niższych

nawet o 30 proc. – kotły nowe, aż do 70 proc. – kotły uży-

wane. Zakup nie jest objęty gwarancją, więc po odbiór

kotła należy jechać z fachowcem, który oceni jego stan. 

WW  nniieeaauuttoorryyzzoowwaannyycchh  sskklleeppaacchh kotły bywają tańsze o ok.

5-8 proc. Sprzedawcy jednak nie uprzedzają, że mają one

znacznie krótszą gwarancję – aby była ważna, do kupują-

cego musi przyjechać serwisant z firmy i podbić kartę

gwarancyjną, co oczywiście kosztuje. 

NNaawweett  uu  aauuttoorryyzzoowwaannyycchh  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  warto dopytać

o zasady gwarancji – zdarza się, że kocioł ma pięć lat

gwarancji, ale pod warunkiem corocznych, płatnych ser-

wisów.

JJaakk  kkaażżddyy  iinnnnyy  pprroodduukktt, kotły można kupować na raty.  

KKoocciioołł  mmaałłeejj,,  nniieezznnaanneejj  ffiirrmmyy można kupić już za 2 tys. zł,

trzeba jednak dokładnie sprawdzić oznakowanie. 

NNaajjcczzęęśścciieejj  zzggłłaasszzaannyymmii  uusstteerrkkaammii są kłopoty z elektroni-

ką – sprzedawcy tłumaczą to faktem, że ludzie wstawiają

kotły do wykańczanych pomieszczeń, a elektronika jest

bardzo czuła na kurz i pył. 

WWiięękksszzoośśćć  sspprrzzeeddaawwccóóww nie potrafi pomóc w określeniu

programów, krzywych grzania, a nawet dokładnie okre-

ślić, co użytkownik odczyta z wyświetlacza.

PPrroossttoo  zzee  sskklleeppuu>>

okna lub ocieplenie. Niestety, sprzedawcy myślą jed-

notorowo: droższy kocioł – większy zarobek. 

A. Kusek

Kupiłam kocioł tradycyjny, jednofunkcyjny,

wiszący firmy Vaillant za ok. 3 tys. zł. Przy

szczelnych oknach i ociepleniu domu 10-cm war-

stwą styropianu, bez problemu ogrzewa dom

140 m2. Nie mam uwag, oprócz tego, że warun-

kiem 25-miesięcznej gwarancji jest płatny przegląd.

Anna K. 

W ybraliśmy kocioł dwufunkcyjny wiszący

firmy Torus do ogrzania 300 m2 domu.

W porównaniu z urządzeniami innych firm, ten był

znacznie tańszy. Niestety, przy krótkiej, rocznej,

gwarancji okazał się bardzo awaryjny. Do tego

przepływowy podgrzewacz wody słabo działa i cią-

gle są kłopoty z jego załączaniem. 

Ula, KBD

W1995 roku kupiłem kocioł wiszący, przepły-

wowy, jednofunkcyjny firmy Termet. Jego

największą zaletą była cena ok. 500 zł – korzystna

w porównaniu z kotłami firm zachodnich. Przez czte-

ry lata pracował na 100 proc. swojej wydajności i miał

awarię polegającą na rozszczelnieniu wężownicy. Od

tamtej pory jest niezawodny, ale wykorzystujemy je-

dynie 30 proc. mocy, bo ogrzewamy dom kominkiem

z systemem rozprowadzania. Kocioł jest prosty w ob-

słudze – temperaturę można ustawiać ręcznie i auto-

matycznie. Naprawy są tanie. Zajmuje mało miejsca,

ale trzeba go umieścić w piwnicy bo jest głośny.

M. Rechciński 

Jednofunkcyjny, wiszący z zasobnikiem

c.w.u. Junkers. Kupiliśmy kocioł w sklepie

z 12-proc. rabatem w stosunku do ceny producen-

ta, ale za to dostaliśmy mniejszą gwarancję. Plusy:

niskie zużycie gazu dla c.w.u. – ok. 75 zł na miesiąc

dla czteroosobowej rodziny oraz dostępność cie-

płej wody cały czas. Główny minus to duże koszty

ogrzewania – 500 zł miesięcznie za budynek

110 m2, oraz wyjątkowo czuła elektronika. 

Witold G.

1−2  2 0 0 6
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Z mocą bez przesady 
Zanim wyruszymy do sklepów, sprawdza-
my ofertę na stronach internetowych. Tam
też korzystamy z kalkulatorów do oblicze-
nia potrzebnej mocy kotła. W dwóch przy-
padkach wychodzi, że wystarczy nam jedy-
nie 16 kW. Przestajemy wierzyć kalkulato-
rom, bo z tabelek odczytujemy, że 21 kW to
moc dla nas. Jedziemy do podwarszawskie-
go centrum kotłów. Pierwsza selekcja –
kondensacyjny czy tradycyjny – jest łatwa,
bo cenowa. Najtańsze kotły kondensacyjne
kosztują ok. 6 tys. zł. Nie będziemy się za-
dłużać, żeby kupić urządzenie, które przez
swoją ekonomiczność wprawdzie się zwró-
ci, ale dopiero po latach. Kocioł musi pod-
grzewać c.w.u. Znajdujemy kilka kotłów
dwufunkcyjnych przepływowych w cenie
ok. 4 tys. zł. Sprzedawcy odradzają nam je
tłumacząc, że jeżeli któryś z domowników
będzie chciał się wykąpać, to lepiej nie zmy-
wać w tym czasie naczyń, bo nie wystarczy
ciepłej wody na wszystko. Analizujemy tryb
życia domowników – Marta pracuje w do-
mu, Paweł jest chirurgiem i ma nieregular-
ne godziny pracy, Mateusz przyjeżdża jedy-
nie na weekendy, tylko Jakub wychodzi
i wraca codziennie o tych samych godzi-
nach. Nie ma więc sytuacji, żeby cała rodzi-
na na raz potrzebowała ciepłej wody. Pod-
trzymujemy wybór. 

Dopasowany do miejsca
Kocioł będzie zainstalowany w piwnicy,
więc nie musi pięknie wyglądać, ani cicho
chodzić. Kotłownia ma niewiele ponad
6 m2. Wybieramy urządzenia wiszące, które
są tańsze i mniejsze. Sprzedawca mówi, że
kotły stojące są wykonane z lepszych mate-
riałów i mają silniejsze wspomaganie w po-
staci elektroniki. Za to są droższe o ok.

1000 zł. Ponieważ kubatura naszej kotłowni
jest większa niż wymagane 8 m3, możemy
zainstalować kocioł z otwartą komorą spala-
nia. To pozwala nam zaoszczędzić ok.
500 zł.  W efekcie pasują nam dwa kotły:
Berretta, model Ciao 18/24i  w cenie 3222 zł
brutto, oraz Vitopend 100 WH0A Vies-
smanna za 3549 zł brutto. Kocioł Beretta ma
rozdzielną moc – mniejszą na ogrzewanie,
większą na c.w.u. Sprzedawca zachwala go ja-
ko jeden z cieszących się największym zain-
teresowaniem i podkreśla, że 18 kW przy
ocieplonym domu stanowczo wystarczy. Na
tym samym poziomie cenowym można zna-
leźć również kotły – dwufunkcyjne przepły-
wowe, o podobnych parametrach – innych
producentów, np. Nike Star 23 kW Immer-
gas, VUW ATMO max PRO Vaillant,
THEMATEK C 24 E Saunier Duval,
EUROLINE HRD ZW 23-1 KE Junkers.
Jak wygląda dalszy przebieg kupna kotła
rozważymy na przykładzie Viessmanna.

Instalator pierwszego kontaktu
Przedstawiciel Viessmanna przyjeżdża do
domu sprawdzić, czy wybrany przez nas ko-
cioł jest odpowiedni oraz czy komin spełnia
wymagane warunki. Gdyby komin był za

słaby, należałoby wybrać o 500 zł droższy
model kotła z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie to wymaga jednak specjalnej ru-
ry nawiewno-wywiewnej wyprowadzonej
ponad dach domu, która dostarcza do kotła
potrzebne powietrze i odprowadza spaliny.
Rozwiązanie alternatywne to kocioł
z otwartą komorą i wyposażenie komina
w specjalny kwasoodporny wkład, którego
koszt z montażem to ok. 1500 zł. Na szczę-
ście komin nadaje się do podłączenia wy-
branego modelu, więc omijają nas dodatko-
we koszty. Drugą kwestią jest sprawdzenie,
czy woda z własnego ujęcia ma wymagane
ciśnienie o wysokości 3,5 atm. Miejsce na
kocioł znajduje się bezpośrednio przy ko-
minie, dzięki czemu dodatkowe akcesoria
potrzebne do modernizacji przyłączy i in-
stalacji urządzenia będą kosztowały niecałe
500 zł. Sam montaż potrwa jeden dzień,
a jego koszt wyniesie ok. 800-1000 zł. Czas
oczekiwania to trzy tygodnie. W dniu insta-
lacji instalator wypełnia i podpisuje gwa-
rancję. Po roku i serwisie w cenie 200 zł
gwarancja zostanie przedłużona na następ-
ny rok i tak do trzech lat. Jeżeli kupimy ko-
cioł, ale będziemy chcieli poczekać z mon-
tażem, to gwarancja rozpocznie się z dniem,
kiedy instalator wpisze nam pierwsze uru-
chomienie. Kotła nie warto przetrzymywać
dłużej niż pół roku, ponieważ po tym czasie
gwarancja „uruchamia” się automatycznie,
niezależnie od tego czy kocioł jest podłą-
czony. Obliczamy, że kocioł z dodatkowymi
materiałami i podłączeniem będzie koszto-
wał ok. 5050 zł. Fachowiec przypomina
o możliwości kupna urządzenia na raty. Po-
nieważ mieścimy się w założonej kwocie,
umawiamy się na kupno i montaż kotła –
zaliczka nie jest konieczna.                          n

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

zakup kontrolowany

Poszukiwany: kocioł gazowy do domu
150 m2, zamieszkałego przez cztero-
osobową rodzinę: Martę, Pawła i dwóch
synów. Cztery punkty poboru c.w.u.
Ogrzewanie – grzejniki płytowe. Okna
drewniane, podwójne  szyby. Dom po-
stawiony w 1991 roku, ocieplony. Na
kocioł inwestorzy chcieliby przezna-
czyć maksymalnie 4 tys. zł, cała inwe-
stycja nie może przekroczyć 5 tys. zł. 

PRZYKŁADOWY WYBÓR

CIAO II 18 / 24i Beretta
Przepływowy kocioł wiszący, dwufunkcyjny z otwartą komorą spala-

nia o rozdzielonej mocy 8-18 kW na centralne ogrzewanie i  8-24 kW

na ciepłą wodę użytkową. Ma liczne zabezpieczenia, wygodny panel

sterowania, może współpracować z programatorami termostatyczny-

mi i tygodniowymi. Cena 2685 zł netto, czyli 3222 zł brutto.

VITOPEND 100 WH0A Viessmann
Kocioł wiszący, dwufunkcyjny przepływowy, z otwartą komorą spala-

nia, o mocy od 10,5 do 24 kW. Występuje w zestawie z regulatorem

stałotemperaturowym, armaturą do uzupełniania wody w instalacji,

wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą obiegową do c.o.

z zaworem trójdrogowym. Cena  2958 zł netto, czyli 3549 zł brutto.  
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pomagamy naszemu Czytelnikowi wybrać kocioł 

ffoott..  VViieessssmmaannnn

ffoott..  BBeerreettttaa


