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Nowoczesne 

rozwi zania techniczne, 

usprawnienia, dzi ki 

którym kot y maj  coraz 

wi ksz  sprawno ... 

Jak si  w tym 

wszystkim nie zgubi ?

Po prostu zacz

od pocz tku: wybra

odpowiednie paliwo, typ 

kot a, a dopiero potem 

mark . I pami ta , e

najlepszy kocio  to taki, 

który jest najta szy

w eksploatacji!

RAPORT
OGRZEWANIE DOMU

Kot y gazowe 

 i olejowe

Monika Czeczotek

Zanim 
kupisz 
kocio…
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Czym ogrzewa  dom
Zanim kupimy kocio , musimy wybra  rodzaj paliwa. Mieszka cy terenów pod -

czonych do sieci gazowej najcz ciej wybieraj  gaz ziemny, chyba e zdecyduj  si

na ród a odnawialne. Ale co wybra , gdy nie mamy sieci gazowej – olej opa owy, 

gaz p ynny, paliwa sta e czy energi  elektryczn ?

A kiedy ju  si  zdecydujemy na jakie  rozwi zanie, nie b dzie atwo zmieni  ro-

dzaju paliwa... 

Wybór konkretnego paliwa oznacza, e trzeba b dzie spe ni  okre lone wymaga-

nia co do miejsca monta u kot a, zbiornika na paliwo lub miejsca sk adowania pa-

liw sta ych. Nale y te  spe ni  warunki dotycz ce wyposa enia kot owni. Mo e si

okaza , e to w a nie zdeterminuje nasz wybór: na przyk ad musimy wybra  gaz 

p ynny, gdy nie mamy warunków na zastosowanie kot a na olej opa owy lub pali-

wa sta e, bo brak jest odpowiedniego miejsca w budynku na paliwo. Zazwyczaj jed-

nak koncentrujemy si  albo na wyborze którego  z paliw sta ych, albo pomi dzy 

gazem p ynnym i olejem opa owym. Kot y na paliwa sta e omówimy w nast pnym 

artykule.

Zbiornik z gazem p ynnym umieszcza si  na zewn trz budynku. Mo e sta  na 

powierzchni terenu, mo na go te  zakopa , je li nie ma przeciwwskaza  ze wzgl du

na wysoki poziom wód gruntowych. 
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Kocio  na gaz p ynny musi sta  w po-

mieszczeniu, w którym poziom pod ogi 

znajduje si  powy ej poziomu terenu. Gaz 

p ynny jest ci szy 

od powietrza i w ra-

zie ewentualnego 

wycieku gromadzi -

by si  przy pod odze 

i stwarza  zagro e-

nie wybuchu

i po aru. 

Uwaga! Je eli wie-

my, e w niedalekiej 

przysz o ci do na-

szego domu b dzie 

doprowadzony gaz 

ziemny, warto za-

stosowa  instalacj

z kot em na gaz p ynny: zmiana b dzie wy-

maga a wy cznie zmiany dysz palnika

w kotle. Je li na czas „przej ciowy” wybie-

rzemy olej opa owy, zazwyczaj trzeba wy-

mieni  ca y kocio .

Zbiorniki na olej opa owy musz  by

umieszczone w wydzielonym pomieszcze-

Decyduj c si  na gaz p ynny, musimy przewidzie  miejsce na zbiornik na terenie posesji (a), zbiorniki 

na olej opa owy montuje si  wewn trz w budynku (b)

Niewystarczaj ca
ilo  powietrza 
doprowadzonego do 
spalania powoduje 
powstawanie czadu, 
niepe ne spalanie i 
obni enie sprawno ci 
kot a.
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niu (np. w tradycyjnej kot owni) w piwnicy 

lub na parterze budynku. Producenci kot ów

zalecaj , aby pojemno  zbiornika umo -

liwia a jednokrot-

ne nape nienie zbior-

nika w ci gu roku. 

Powodem jest zmia-

na parametrów pali-

wa przy ka dorazo-

wym uzupe nianiu 

zbiornika i koniecz-

no  wyregulowania 

palnika, co dodatko-

wo kosztuje.

Gaz ziemny jest 

najta szym paliwem,

i nie wymaga dodat-

kowego miejsca na 

magazynowanie paliwa. 

Gdy ju  wiemy, jakim paliwem b dziemy 

ogrzewa  dom, czas na wybór kot a.

Kocio  dopasowany do domu
Podstawowymi kryteriami wyboru jest 

sprawno  kot a i sposób odprowadzania 

spalin. Mo emy kupi  kocio  tradycyjny, 

czyli z otwart  komor  spalania, kocio  z za-

mkni t  komor  spalania, niskotemperatu-

rowy lub kondensacyjny.

Wybra  te  trzeba sposób pracy kot a – 

czy ma on ogrzewa  wy cznie wod  grzew-

cz , czy ma tak e przygotowywa  ciep

wod  u ytkow , a zatem czy ma by  jedno-,

czy dwufunkcyjny.

Do kot a trzeba te  dobra  palnik – cz -

sto zwi zany z konkretnym typem kot a. Na 

koniec mo na zostawi  wybór producenta

oraz mocy urz dzenia.

Rodzaje kot ów
Kot y tradycyjne – wysokotemperaturo-

we. S  to kot y z otwart  komor  spalania, 

to znaczy takie, które powietrze do spalania 

Kocio  tradycyjny wysokotemperaturowy 

mo na zamontowa  jedynie w miejscu 

spe niaj cym okre lone wymagania

Kocio  z zamkni t  komor  spalania z zewn trz praktycznie niczym nie ró ni si  od kot ów tradycyjnych. 

Jednak obudowa skrywa zupe nie inne wn trze, a sam kocio  mo na umie ci  nawet

w szafce kuchennej

Kocio  olejowy atwo odró ni  od kot a

gazowego – wystaj ca z przodu pó okr g a

obudowa skrywa w sobie palnik olejowy

a b
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pobieraj  z pomieszczenia, w którym stoj .

Potrzebne powietrze musimy dostarczy

w ci le okre lonej ilo ci. Dlatego kot y te 

mo na instalowa  jedynie w pomieszcze-

Ró nica w dzia aniu mi dzy kot em z otwart  (a) a zamkni t  komor  spalania (b). W kotle z otwart

komor  spalania powietrze pobieramy z pomieszczenia, a spaliny wyp ywaj  przez komin, lecz mog

cofn  si  do pomieszczenia. W kot ach z zamkni t  komor  spalania ca y proces pobierania powietrza

i usuwania go na zewn trz jest ca kowicie odizolowany od pomieszczenia

niach, które spe niaj  okre lone warunki 

bezpiecze stwa:

wysoko  pomieszczenia minimum 2,2 m;

kubatura powy ej 8 m3;

Zasada dzia ania kot a kondensacyjnego. 

Zimna woda wracaj ca z instalacji c.o. przep ywa 

przez kondensacyjny wymiennik ciep a, gdzie 

cz ciowo podgrzewa si . Nast pnie wp ywa do 

tradycyjnego wymiennika i tam ogrzewa si  do 

wymaganej temperatury

woda 

powracaj ca 

z instalacji 

c.o.

odprowadzanie 

spalin

wymiennik 

wtórny
spaliny

powietrze

powietrze

wentylator

wymiennik 

ciep a

spaliny

powietrze

wymiennik 

ciep a

gaz

gaz

komin

ogrzana woda 

p yn ca do 

instalacji c.o.

zbiornik 

kondensatu

odprowadzenie 

kondensatu

wymiennik 

pierwotny

palnik

REKLAMA

a b
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wiera si  w granicach 160–240˚C, a opty-

malna wynosi ok. 200˚C. Tak wysoka 

temperatura spalin wi e si  ze stosunko-

wo du ymi stratami energii w kominie oraz 

ni sz  sprawno ci  w okresie letnim, gdy 

kocio  podgrzewa wod  do ni szej tempera-

tury, potrzebnej wy cznie na cele c.w.u.

Kot y tradycyjne produkowane s  na 

wszystkie trzy rodzaje paliwa.

Kot y z zamkni t  komor  spalania.

Nazywane s  inaczej kot ami „turbo”. Ich 

zalet  jest to, e proces spalania jest ca ko-

wicie odizolowany od pomieszczenia – nie 

ma ryzyka wydostania si  do pomieszczenia 

gazu ani produktów jego spalania – g ównie 

bezwonnego tlenku w gla – które s  silnie 

toksyczne. Nie ma te  obawy, e proces spa-

lania przebiegnie niezupe nie i kocio  nie 

osi gnie wymaganej sprawno ci. 

Jak to si  dzieje? Kot y z zamkni t  komo-

r  spalania pobieraj  powietrze potrzebne 

do spalania nie z pomieszczenia, w którym 

znajduje si  kocio , lecz przewodem

z zewn trz domu. Z komory spalania wy-

prowadzony jest przewód powietrzno-spali-

nowy, zbudowany z dwóch zamontowanych 

wspó osiowo przewodów. Przewodem we-

wn trznym usuwa-

ne s  spaliny,

a zewn trznym – do-

prowadzane powie-

trze do spalania. 

Spaliny usuwane s

bezpo rednio poza 

budynek, dzi ki cze-

mu nie maj  one 

styczno ci z powie-

trzem w pomiesz-

czeniu. Zasysanie 

powietrza i wyrzut 

spalin wymuszane s  przez wbudowany

w kocio  wentylator. 

Z zamkni t  komor  spalania produku-

je si  g ównie kot y wisz ce. W domach jed-

norodzinnych takie kot y o mocy nieprze-

kraczaj cej 21 kW mo na zamontowa  bez 

pod czania do komina, tylko z wyprowa-

dzeniem spalin przewodem powietrzno-

-spalinowym bezpo rednio przez cian . To 

ograniczenie do 21 kW wymusza cz sto ta-

kie zaprojektowanie instalacji, by mo na 

by o zastosowa  kocio  „turbo”, bo je li mo -

na nie budowa  komina, oszcz dza si  nie 

tylko pieni dze, ale tak e miejsce.

Kocio  „turbo” mo na zamontowa  w do-

wolnym pomieszczeniu niemieszkalnym

(w kuchni, azience, holu, przedpokoju itp.). 

Mo na go nawet schowa  w szafce kuchennej. 

Zalet  kot ów z zamkni t  komor  spa-

lania jest to, e nie powoduj  zjawiska wy-

ch adzania pomieszcze  powietrzem ze-

wn trznym, co bywa uci liwe zw aszcza

w azience lub kuchni.

Wybieraj c konkretny model kot a, nale y

si  dowiedzie , jaka jest maksymalna d u-

go  przewodów powietrzno-spalinowych. 

Przekroczenie jej spowodowa oby powsta-

nie zjawiska niepe nego spalania, wywo a-

nego zbyt ma ym spr em wentylatora.

Kot y z zamkni t  komor  spalania pro-

dukowane s  na gaz ziemny i p ynny.

Kot y kondensacyjne. Kocio  kondensa-

cyjny umo liwia odzyskanie dodatkowego 

ciep a ze spalin, dzi ki temu jego sprawno

mo e by  wy sza nawet o 10–15% w po-

równaniu ze zwyk ym, czyli niekondensa-

cyjnym kot em grzewczym. Jak to jest mo -

liwe? Otó  jednym z produktów spalania 

jest woda, która w tradycyjnych kot ach jest 

usuwana wraz ze spalinami w postaci pary 

wodnej. Gdy spaliny odpowiednio och odzi-

my (poni ej punktu rosy), para wodna wy-

kropli si  w kotle i dostarczy dodatkowej 

energii cieplnej. 

eby kocio  kondensacyjny pracowa  pra-

wid owo, woda powracaj ca z instalacji 

grzewczej musi mie  bardzo nisk  tempe-

ratur . Im bardziej uda si  och odzi  spa-

liny, czyli im ni sza b dzie temperatura 

wody grzewczej powracaj cej z instala-

cji c.o., tym lepiej b dzie wykorzystane zja-

wisko kondensacji pary wodnej i tym wy -

sz  sprawno  osi gnie kocio . Temperatura 

wody grzewczej nie powinna przekracza

40–50˚C, ale warto utrzymywa  temperatu-

r  jeszcze ni sz : 30–40˚C. Dlatego te  ko-

t y kondensacyjne przeznaczone s  przede 

wszystkim do instalacji niskotemperaturo-

wych, a zw aszcza ogrzewania pod ogowe-

go. Bardzo niska temperatura wody grzew-

czej jest zalet  tych kot ów, bo mniej ciep a

traci si  na przesy aniu jej rurami do grzej-

ników. Sama jednak instalacja niskotempe-

raturowa jest dro sza – czy to z grzejnikiem 

w pod odze (bo wymaga specjalnych pod-

k adów, fachowego u o enia, kosztownej 

wylewki oraz uzbrojenia), czy te  z grzejni-

kami ciennymi (bo grzejniki musz  mie

du o wi ksz  powierzchni  ni  w instalacji 

ze zwyk ym kot em, w którym temperatura 

wody grzewczej wynosi oko o 90˚C).

Obecnie produkowane kot y kondensacyj-

ne maj  zazwyczaj zamkni t  komor  spala-

nia (tylko stare maj  otwart ). Dzi ki temu 

maj  wszystkie wymienione wcze niej zale-

ty kot ów z zamkni t  komor  spalania.

Kocio  dwufunkcyjny zajmuje niewiele miejsca
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odpowiednia wentylacja, bo do spalenia 

1 m3 gazu potrzeba oko o 10 m3 powietrza;

komin (d ugo ci minimum 4 m), którym 

zostan  odprowadzone spaliny.

Najbezpieczniej jest taki kocio  zainsta-

lowa  w przeznaczonej do tego kot owni. 

Dopuszcza si  zamontowanie go tak e

w kuchni lub azien-

ce, ale trzeba pami -

ta , e tak ogromne 

ilo ci ch odnego po-

wietrza dostarcza-

nego do wentylacji 

b d  och adza y po-

mieszczenie, a ci -

g y nadmuch mo e

powodowa  prze-

ci g.

Uwaga! W po-

mieszczeniu, w któ-

rym zamontowany jest kocio  z otwart

komor  spalania, nie wolno stosowa  me-

chanicznej wentylacji wyci gowej. A to 

oznacza, e je eli b dzie si  on znajdowa

w kuchni, musimy zrezygnowa  z okapu z 

wentylatorem, a je li w azience – z wentyla-

tora wyci gowego.

Kot y tradycyjne s  kot ami wysokotem-

peraturowymi: temperatura ich spalin za-

Ceny paliw na pewno nie 
b d  spada , wi c
warto wybra  kocio
tani w eksploatacji – 
nawet je li oznacza to 
wi kszy jednorazowy 
wydatek

Tak wygl da przekrój przez przewód 

powietrzno-spalinowy

powietrze zewn trzne

gor ce spaliny
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W wyniku kondensacji pary wodnej po-

wstaj  skropliny, w których rozpuszczaj

si  inne produkty spalania (m.in. zwi zki 

siarki), wskutek czego tworz  si  silnie r -

ce kwasy, szkodliwe dla wielu materia ów. 

r cy kondensat musi by  odprowadzany

z kot a do kanalizacji rurami ze stali kwaso-

odpornej. 

Kot y kondensacyjne mog  by  opalane 

gazem ziemnym, gazem p ynnym lub olejem 

opa owym. W kot ach opalanych olejem do-

datkowy odzysk ciep a jest mniejszy ni

w kot ach gazowych i wynosi maksimum 

6%.

Kot y niskotemperaturowe. Je eli

w domu ma by  zastosowany niskotempera-

turowy system ogrzewania (np. ogrzewanie 

pod ogowe), nie trzeba kupowa  tradycyjne-

go kot a wysokotemperaturowego: lepiej za-

inwestowa  w kocio  niskotemperaturowy, 

który umo liwia obni enie kosztów ogrze-

wania o 5–10%. Temperatura wody grzew-

czej uzyskiwana w takim kotle nie przekra-

cza 75˚C, ale mo na j  obni y  do warto ci 

40˚C lub nawet ni szej bez zagro enia ko-

rozj , która niszczy kot y wysokotempera-

turowe pracuj ce z obni on  temperatur

czynnika grzewczego. Op acalno  takiego 

wyboru b dzie jeszcze wi ksza, je li kocio

b dzie pracowa  równie  w lecie, podgrze-

waj c ciep  wod  u ytkow .

Paliwem mo e by  gaz ziemny, gaz p yn-

ny lub olej opa owy.

Kocio  jedno- czy 
dwufunkcyjny?
Kocio  mo e tylko ogrzewa  wod  do c.o. 

lub te  pe ni  obie funkcje: ogrzewa  dom 

i przygotowywa  ciep  wod  u ytkow .

Mo na j  zatem uzyska  na dwa sposoby: 

w wyniku podgrzewania wody w sposób 

przep ywowy w kotle dwufunkcyjnym, 

z zasobnika, w którym jest przechowywa-

na po ogrzaniu w kotle jednofunkcyjnym.

Kot y dwufunkcyjne. S  tak zaprojekto-

wane, eby ogrzewa  dom i przygotowywa

ciep  wod  u ytkow . S  to najcz ciej ko-

t y wisz ce, podgrzewaj ce c.w.u.

w systemie przep ywowym. Latem kocio

tylko przygotowuje ciep  wod , zim  jego 

podstawowym zadaniem jest ogrzewanie 

domu. Je eli jednak odkr cimy kurek z cie-

p  wod , kocio  prze czy si  na podgrze-

wanie wody pobieranej z kranu tak d ugo, 

jak d ugo z niej korzystamy, a z chwil  za-

kr cenia kurka wróci do ogrzewania wody 

do c.o. Pewn  niedogodno ci  kot ów dwu-

funkcyjnych jest to, e powinny mie  moc 

wi ksz , ni  wynika to z zapotrzebowania 

budynku na ciep o. W czasie, kiedy nie po-

bieramy c.w.u., moc kot a nie jest w pe ni 

wykorzystana, a wi c jego sprawno  spada. 

Dodatkowym minusem jest uruchamianie 

si  tych kot ów po ka dym odkr ceniu kur-

ka z ciep  wod .

Zalet  kot ów dwufunkcyjnych jest 

przede wszystkim ich cena i prostsza, czy-

li równie  ta sza, instalacja. Zajmuj  one 

mniej miejsca, gdy  nie trzeba magazyno-

wa  ogrzanej wody – jest ona podgrzewana 

„na bie co”. Niestety ma te  wady – ogrza-

na woda nie p ynie od razu – potrzeba chwi-

li na jej ogrzanie, ponadto nawet minimalny 

pobór ciep ej wody powoduje uruchomienie 

kot a, a jego moc musi by  wy sza ni  ko-

t a jednofunkcyjnego do tej samej instalacji. 

Oznacza to, e kocio  zazwyczaj pracuje ze 

sprawno ci  du o ni sz  od nominalnej.

W kot ach tradycyjnych bez p ynnej mo-

dulacji mocy wp ywa to negatywnie na ich 

sprawno .

Kocio  dwufunkcyjny najlepiej jest za-

montowa  w azience: b dzie dzi ki temu 

najbli ej g ównego poboru ciep ej wody 

u ytkowej.

Kot y jednofunkcyjne. Podstawowym ich 

zadaniem jest ogrzewanie wody do central-

nego ogrzewania. Moc takiego kot a dobie-

ra si  do zapotrzebowania domu do celów 

grzewczych. Kocio  jednofunkcyjny mo e

tak e ogrzewa  wod  u ytkow . W tym celu 

pod cza si  do niego zasobnik c.w.u., do 

którego doprowadzana jest ogrzana w kotle 

gor ca woda i tam – przez wymiennik ciep a

– ogrzewa ona wod  dostarczan  nast pnie 

do kranów. Kot y jednofunkcyjne pracuj

z priorytetem c.w.u., co oznacza, e w mo-

mencie, gdy trzeba podgrza  wod  u yt-

kow , zostaje przerwane ogrzewanie 

pomieszcze . Dopiero po zako czeniu pod-

grzewania wody w cza si  ponownie obieg 

centralnego ogrzewania. Kocio  jednofunk-

cyjny ma moc tak , jaka wynika z oblicze

lub nieznacznie wi ksz , dzi ki czemu

w czasie sezonu grzewczego pracuje z za o-

on  moc .

Ze wzgl du na komfort, rozwi zaniem 

lepszym jest podgrzewanie wody w zasobni-

ku. Je eli pojemno  zbiornika dobierzemy 

odpowiednio do potrzeb, gor ca woda, któ-

ra jest w nim magazynowana, umo liwi jed-

noczesne, komfortowe korzystanie z ogrza-

nej wody w kilku miejscach w domu. B dzie 

zatem mo liwe, e w tym samym czasie jed-

na osoba w kuchni zmywa, a inna w azien-

ce bierze k piel.
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Kocio  jednofunkcyjny (a) wspó pracuje

z osobnym zasobnikiem (b). Zazwyczaj kocio

i zasobnik kupuje si  od jednego producenta – 

tworz  one wtedy eleganck  ca o . Mo na tak e

kupi  kocio  i zasobnik umieszczone w jednej 

obudowie (c)
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a

b

c

Po rednim rozwi zaniem ogrzewa-

nia c.w.u. s  kot y z wbudowanym ma-

ym zasobnikiem ciep ej wody u ytkowej. 

Umo liwiaj  one pobór niewielkich ilo ci 

ogrzanej wody natychmiast po odkr ceniu 

kurka. Mniejsza jest wtedy liczba w cze

kot a – kiedy zu ycie wody jest niewielkie, 
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RAPORT Kot y gazowe i olejowe

Palnik jest bardzo wa nym elementem kot a. Decyduje on o zu yciu paliwa przez kocio

fo
t.
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kocio  korzysta z rezerw w zbiorniku i musi 

si  w cza .

Palniki do kot ów
W gazowych kot ach wisz cych montowa-

ne s  zazwyczaj palniki modulowane, któ-

re umo liwiaj  dostosowanie dop ywu po-

wietrza do ilo ci gazu przep ywaj cego 

przez palnik, co zwi ksza sprawno  kot a. 

Modulacja polega na stopniowym zmniej-

szaniu mocy kot a w miar  zmniejszania 

si  w instalacji zapotrzebowania na ciep o

i stopniowym zwi kszaniu – gdy zapotrze-

bowanie na ciep o ro nie. Automatyczna re-

gulacja mocy przebiega zazwyczaj w zakre-

sie 30–100%. 

Najmniej ekonomiczne s palniki atmos-

feryczne (stosowane w kot ach z otwart  ko-

mor  spalania), w których powietrze do spa-

lania dostarczane jest w nadmiarze. Du o

lepszym rozwi zaniem jest palnik wentyla-

torowy, dostarczaj cy odpowiedni  ilo  po-

wietrza. 

Palniki ze wst pnym zmieszaniem s

rozwi zaniem po rednim mi dzy palni-

kiem atmosferycznym a wentylatorowym

i stworzone by y specjalnie do kot ów kon-

densacyjnych; sprawno  kot a z takim pal-

nikiem jest równie  po rednia.

W kot ach olejowych stosowane s  za-

zwyczaj palniki jedno- lub dwustopniowe. 

W palnikach z regulacj  jednostopniow

zmiana wydajno ci kot a nast puje przez 

w czanie i wy czanie palnika. Palniki 

dwustopniowe s  bardziej polecane, gdy

ich praca jest  najbardziej ekonomiczna – za-

zwyczaj kocio  pracuje z mniejsz  moc ,

a wi ksz  uruchamia tylko wtedy, gdy 

zwi ksza si  zapotrzebowanie na moc 

grzewcz . Dzi ki temu liczba w cze  palni-

ka i przestojów jest mniejsza.

Przyk adowe wykresy sprawno ci kot ów

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

tradycyjny o parametrach 90/70˚C z palnikiem 

jednostopniowym, b) kocio  nowoczesny 

niskotemperaturowy o parametrach 75/60˚C

i z palnikiem modulowanym, c) kocio

kondensacyjny o parametrach 75/60˚C z palnikiem 

modulowanym, d) kocio  kondensacyjny

o parametrach 40/30˚C z palnikiem modulowanym

Jak  moc powinien mie
kocio ?
Jaki kocio  nale y dobra , eby jego pra-

ca by a najbardziej efektywna? Zale y to od 

tego, jaki typ urz dzenia chcemy kupi .

Je eli ma to by  kocio  kondensacyjny, 

warto, eby mia  moc wy sz  ni  obliczo-

na w projekcie: dzi ki temu b dzie mia  naj-

wy sz  sprawno  przy ma ym obci eniu.

W kotle niskotemperaturowym (zw asz-

cza z palnikiem modulowanym) sprawno

zmienia si  w bardzo niewielkim zakresie, 

dzi ki czemu stopie  obci enia nie wp y-

wa na zmiany sprawno ci.

Jedynie kocio  tradycyjny powinien mie

moc mniejsz , ni  to wynika z oblicze ,

gdy  im wi ksze jest obci enie kot a, tym 

wy sza jego sprawno . Poniewa  jego pra-

ca jest nieekonomiczna przy ma ym obci -

eniu, dlatego wa ne jest, eby z tak  moc

pracowa  mo liwie jak najrzadziej. Zalecana 

moc mo e by  nawet o 10% ni sza, ni  wy-

nika to z oblicze . Wprawdzie w czasie sil-

nych mrozów trzeba b dzie dogrzewa  dom, 

ale takie spadki temperatury wyst puj  u 

nas zaledwie przez kilka dni w roku, wi c

dodatkowe ogrzewanie nie powinno zna-

cz co podwy szy  rocznych kosztów ogrze-

wania.

Moc kot a z zamkni t  komor  spalania 

nie powinna by  wi ksza ni  21 kW, je li 

chcemy wyprowadza  spaliny na zewn trz 

przewodem powietrzno-spalinowym, a wi c

nie chcemy budowa  komina. Je eli zapo-

trzebowanie budynku na ciep o jest wi ksze 

od wymaganych 21 kW o maksimum 10%, 

mo na bez obaw zastosowa  kocio  o mocy 

mniejszej – praca kot a b dzie wówczas bar-

dziej ekonomiczna. A podczas silnych mro-

zów budynek dodatkowo ogrzejemy, np. 

przeno nymi grzejnikami elektrycznymi.
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