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Konieczne wymagania
Sk ad paliwa

Paliwa sta e wymagaj  magazynowania 

– w wydzielonym pomieszczeniu domu lub 

w innym budynku na dzia ce. Dobrze, je e-

li sk ad paliwa znajduje si  blisko kot ow-

ni, bo wówczas mniej dokuczliwa b dzie 

konieczno  noszenia opa u. Ilo  miejsca, 

które b dziemy musieli wygospodarowa ,

a tak e warunki, jakie musimy zapewni ,

zale  od rodzaju paliwa.

W giel kamienny zajmie najmniej miej-

sca, bo ma najwi ksz  spo ród paliw sta-

ych warto  opa ow  oraz g sto  (uzy-

skam z niego najwi cej energii zarówno 

w stosunku do masy, jak i obj to ci). Jest 

ma o wra liwy na zawilgocenie, mo na go 

te  przechowywa  dowolnie d ugo. Cho

jest atwo dost pny najlepiej kupowa  go 

poza sezonem grzewczym, bo jest wówczas 

ta szy. 

Pellety zajm  znacznie wi cej miejsca ni

w giel. Niekiedy na pellety przeznacza si

ca e pomieszczenie przylegaj ce do kot owni, 

cz c je z kot em specjalnym podajnikiem 

– wówczas ca e pomieszczenie staje si  zasob-

nikiem paliwa. Pellety s rednio wra liwe na 

zawilgocenie, jednak nie zaleca si  przecho-

wywania ich d u ej ni  rok, bo ich wilgotno

wzro nie i mog  zacz  si  rozpada .

Uwaga! Parametry pel-

letów nie s  okre lo-

ne w adnej normie 

krajowej, producen-

ci do  cz sto stosu-

j  wi c norm  nie-

mieck  (DIN 51731). 

Jest ona jednak do

agodna, bo doty-

czy pelletów stoso-

wanych w energe-

tyce przemys owej 

i dopuszcza np. do  wysok  zawarto  po-

pio u – do 1,5%, podczas gdy za bezpieczn

dla ma ych kot ów uznaje si  raczej zawar-

to  0,5–1%.

Drewno zajmuje du o miejsca i najle-

piej przeznaczy  na nie przewiewn  wiat ,

przede wszystkim dlatego, e powinno by

dobrze wysuszone, do wilgotno ci 20–30%. 

Osi gni cie tego wymaga suszenia przez 

Kot y
na sta e

(ale nie 
na zawsze)

g sto

nasypowa 

(kg/m3)

warto

opa owa

(MJ/kg)

warto

opa owa 1 m3

usypanego 

opa u (MJ)

w giel kamienny 750–890 28 21 000–24 920

pellety 500–600 17–18 8 500–10 800

drewno, polana 
o wilgotno ci 20% 400–550 15 6 000–8 250

s oma 90–160 14–15 1 260–2 400

Tabela. Porównanie warto ci opa owej i g sto ci nasypowej paliw sta ych 
Uwaga! To warto ci orientacyjne i mog  si  znacznie ró ni
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1–1,5 roku. Drewno 

dost pne w handlu 

zwykle jest zbyt mo-

kre i najpewniejszy 

sposób wysuszenia, 

to na pocz tek kup-

no du ej jego ilo ci, 

na zapas do wyko-

rzystania dopiero za 

rok. To bardzo wa ne 

bo warto  opa owa 

drastycznie spada 

wraz ze wzrostem 

wilgotno ci. 

Uwaga! Drewno sprzedaje si  zwykle na tzw. 

„metry przestrzenne” odpowiadaj ce g sto-

ci drewna u o onego w stos – 1 metr prze-

strzenny to ok. 0,7 m3 (warto  opa owa 

i inne parametry cz sto s  podawane w od-

niesieniu do 1 m3). 

S oma to paliwo o bardzo ma ej g sto ci, 

zajmuje wi c bardzo du o miejsca, jest przy 

tym wra liwa na zawilgocenie. Jej stosowa-

nie ma sens, je li dysponujemy s om  z w a-

snych upraw, ewentualnie po o onych po 

s siedzku i mo emy j  tanio kupi .

Kot ownia
Przepisy dotycz ce kot owni bardzo cz sto s

lekcewa one, równie  przez instalatorów. To 

powa ny b d, bo wynikaj  przede wszyst-

kim ze wzgl dów bezpiecze stwa. Podane 

ni ej najwa niejsze wymagania dotycz  ko-

t ów o mocy do 25 kW, bo takie s  zwykle in-

stalowane w domach jednorodzinnych:

– kocio  musi by  umieszczony w wydzie-

lonym pomieszczeniu (kot owni);

– pod oga pomieszczenia musi by  nie-

palna;

– w pod odze musi 

znajdowa  si  wpust ka-

nalizacyjny;

– wentylacja kot owni 

musi by  grawitacyjna:

otwór nawiewny musi 

mie  powierzchni  co 

najmniej 200 cm2;

w kanale nawiewnym 

nie wolno montowa

przepustnic;

kana  nawiewny po-

winien zasysa  powietrze 

wolne od kurzu i innych 

zanieczyszcze , w zasadzie nale y zasto-

sowa  si  wi c do przepisów dotycz cych 

czerpni powietrza wentylacyjnego i umie ci

go min. 2 m nad ziemi ;

kana  wywiewny musi mie  co najmniej 

14 × 14 cm, powinien by  wykonany z nie-

palnego materia u i wyprowadzony ponad 

dach;

– przekrój kana u dymowego oraz wyso-

ko  komina musz  by  wystarczaj co du e, 

by zapewni  ci g pozwalaj cy na spraw-

ne odprowadzenie dymu. Wymagania te s

okre lone w dokumentacji kot a – tzw. 

danych techniczno-rozruchowych (DTR). 

Cz sto wykonywany kana  o wymiarach 

14 × 14 cm zwykle okazuje si  zbyt w -

ski, tradycyjnie uznaje si , e kana  po-

winien mie  20 × 20 cm lub wi cej. 

Nieodpowiedni kana  dymowy jest cz sto 

przyczyn  z ej pracy kot a. 

Uwaga! Nowoczesne kot y o wysokiej 

sprawno ci zwykle wymagaj  wy szych 

warto ci ci gu kominowego ni  stare kot y

zasypowe, bo spaliny s  ch odniejsze, a opo-

ry wewn trzne kot a wi ksze;

– przód kot a musi by  oddalony od prze-

ciwleg ej ciany o co najmniej 1 m, tak by 

mo liwa by a jego wygodna obs uga i czysz-

czenie. Trzeba te  zapewni  dost pu do, 

umieszczonych zwykle z boku, wyczystek 

kot a i komina. W praktyce bardzo ma a ko-

t ownia jest niewygodna, bo:

trudno obs ugiwa  kocio ;

nie zmie ci si  w niej podajnik paliwa ani 

nawet niewielki jego zapas;

zabraknie miejsca na zasobnik c.w.u. 

Kot y na paliwo sta e pracuj  jako jedno-

funkcyjne, konieczny jest wi c zbiornik, do-

stosowany do liczby mieszka ców – stan-

dardowa pojemno  to 50 litrów na osob .

Uwaga! Zanim kupimy du y zasobnik pali-

wa sprawd my, czy da si  on wnie  do ko-

t owni – drzwi mog  by  za w skie.

Paliwa sta e, szczególnie w giel, atwo 

brudz  otoczenie. Dobrze jest wi c zapla-

nowa  dwa wej cia do kot owni (a tak e do 

sk adu paliwa, je li znajduje si  w domu) 

REKLAMA

 Na magazynowanie biomasy potrzebujemy 
znacznie wi cej miejsca ni  w przypadku w gla. 
Najmniejsz  „g sto  energetyczn ” ma s oma

 Czasem wi cej miejsca potrzeba na zasobnik, ni
na kocio
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– jedno bezpo rednio z zewn trz lub np. z gara u, gdzie ewentualne 

zanieczyszczenie nie b dzie nam tak bardzo przeszkadza , a drugie 

z holu lub kuchni, tak by my mogli dosta  si  z wn trza domu do ko-

t owni, ale t  drog  nie wnosili paliwa, ani nie wynosili popio u.

Jakie paliwo wybra ?
Podejmuj c decyzj  o wyborze paliwa trzeba uwzgl dni  przede 

wszystkim nast puj ce czynniki:

– dost pno  opa u – musimy mie  pewno e b dziemy w stanie ku-

pi  go zarówno teraz, jak i za kilka lat, i to najlepiej ze ród a po o onego 

blisko nas, bo koszty transportu mog  znacz co podnie  cen ;

– czy mamy odpowiednie miejsce na jego sk adowanie?

– na ile absorbuj ca jest obs uga kot a na konkretne paliwo? Ile 

wysi ku wymaga? Czy nasz tryb ycia pozwala np. na uzupe nianie 

paliwa kilka razy dziennie (prosty kocio  zasypowy), czy te  jedyne, 

co mo emy zaakceptowa , to uzupe nianie opa u i usuwanie popio-

u raz na kilka dni (kocio  z podajnikiem i du ym zasobnikiem);

– czy mamy co zrobi  z popio em – najwi cej powstaje go przy 

spalaniu w gla i trzeba go wyrzuci  do mieci, najmniej za  w przy-

padku biomasy (pellety, drewno itp.), ponadto taki popió  mo e zo-

sta  u yty do nawo enia ogrodu;

– na ile ekonomiczna b dzie praca instalacji? Porównanie samych 

cen paliw mo e wprowadza  w b d, trzeba ponadto uwzgl dni :

cen  transportu opa u;

osi gan  sprawno  kot a i ca ej instalacji;

cen  kot a i instalacji – najdro sze, ale i najsprawniejsze, s  no-

woczesne kot y z podajnikami, wymagaj  one jednak stosowania 

wy szej jako ci dro szego paliwa (np. w gla–groszku). 

Ró ne rozwi zania, ró ne mo liwo ci
Zasypowy lub z palnikiem

Zasypowy z górnym spalaniem. W prostych, tradycyjnych kot ach 

paliwo jest dozowane do komory, w której szybko ca a jego obj to

zaczyna si  pali .

+ s  najta sze;

+ mog  pracowa  nawet bez pr du – o ile instalacja mo e dzia a

grawitacyjnie (bez pompy obiegowej);

– wymagaj  cz stego uzupe niania paliwa, zwykle co 3–4 godziny;

– maj  nisk  sprawno  60–70%.

zbiornik z paliwem

podajnik 

limakowy

palnik

wymiennik 

ciep a

Kocio  z palnikiem i podajnikiem paliwa

za adunek
zasilanie

ogrzewania

powietrze do 

spalania

powrót

spaliny

Schemat kot a ze spalaniem dolnym

Kot y zgazowuj ce drewno (potocznie zwane „kot ami na holzgas”), 

pod pewnymi wzgl dami s  podobne do kot ów na drewno ze spala-

niem dolnym. W kotle zgazowuj cym najpierw, przy niedostatku powie-

trza, zachodzi spalanie wst pne. Wydziela si  wówczas tzw. gaz drzewny 

(jego g ównym sk adnikiem jest metan), który, razem z innymi produkta-

mi niepe nego spalania, miesza si  z powietrzem i p onie (spalanie g ów-

ne). Powsta e spaliny s  nast pnie jeszcze dopalane. 

Takie kot y s  drogie, jednak ich zalet  jest wysoka sprawno  (oko o

85%) oraz d ugi, wynosz cy nawet kilkana cie godzin, czas pracy pomi -

dzy uzupe nieniami paliwa. Ponadto s  to kot y z nadmuchem powietrza 

wymuszanym przez wentylator i sterowaniem elektronicznym. 

Warunkiem ich w a ciwej pracy jest jednak utrzymanie przez ca y czas 

bardzo wysokiej temperatury pracy kot a. Dlatego takie kot y czy si  ze 

zbiornikami akumulacyjnymi wody grzewczej, których pojemno  si ga 

100 l na 1 kW mocy grzewczej kot a (zwykle maj  ponad 1000 l). Kocio

zawsze pracuje ze swoj

pe n  moc , przy wyso-

kiej temperaturze, nie-

zale nie od tego jakie 

w danej chwili jest za-

potrzebowanie budynku 

na ciep o. Jego nadmiar 

jest za  przekazywany 

do zbiorników akumu-

lacyjnych i wykorzysty-

wany pó niej, gdy kocio

ju  wyga nie. 

Zbiorniki akumula-

cyjne s  niekiedy wy-

korzystywane tak e do 

wspó pracy z kot ami 

zasypowymi, bo tylko 

pracuj c z maksymal-

n  moc  uzyskuj  one 

maksymaln  spraw-

no .

Zgazowanie drewna

zgazowanie

spalanie 

wst pne

spalanie g ówne

suszenie

Kocio  zgazowuj cy drewno

dopalanie 

spalin

ry
s
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Zasypowy z dolnym spalaniem. Komora 

jest tak skonstruowana, by p on  jedynie 

opa  w jej dolnej cz ci. Wypalaj c si  zo-

staje on zast piony paliwem z górnej cz ci 

komory. Wiele kot ów trudno jednoznacz-

nie sklasyfikowa  –maj  np. umieszczo-

ny u do u wyci g spalin i rozbudowany wy-

miennik ciep a, ale brak im wydzielonej 

przestrzeni przeznaczonej do dopalania spa-

lin, charakterystycznej dla dobrych kot ów

z dolnym spalaniem.

+ okres pomi dzy zasypami paliwa wy-

nosi nawet 10 godzin;

+ ich sprawno  przekracza 80%;

– s  dro sze od kot ów z górnym spala-

niem;

– je li s  wyposa one w wentylator nadmu-

chowy, wymagaj  zasilania elektrycznego;

– wymagaj  lepszego ci gu kominowego 

ni  kot y z górnym spalaniem.

Kot y z palnikiem i podajnikiem paliwa.

W takim kotle opa  jest dozowany porcja-

mi. Dostarcza je automatyczny podajnik, au-

tomatycznie dozowane jest te  powietrze do 

spalania. Niezb dnym wyposa eniem takie-

go kot a jest zasobnik paliwa.

+ cz stotliwo  uzupe niania paliwa za-

le y od wielko ci zasobnika, a tak e od tego 

ile powstaje popio u (pellety daj  go np. kil-

kakrotnie mniej ni  w giel);

+ ich sprawno  si ga ponad 90%;

+ mo liwe jest do  zaawansowane stero-

wanie parametrami pracy kot a (intensyw-

no  palenia, temperatura wody);

– wymagaj  standaryzowanego paliwa 

o powtarzalnych parametrach;

– s  kilkakrotnie dro sze od dotychczas 

omówionych.

Obieg otwarty czy zamkni ty?

Naczynie wzbiorcze zabezpiecza przed nad-

miernym wzrostem ci nienia w instala-

cji w razie przegrzania wody, co mog o-

by doprowadzi  nawet do rozerwania kot a. 

Odpowiednie naczynie wzbiorcze jest wi c

podstaw  bezpiecznej eksploatacji.

Do 2009 r. prawo wymaga o, by kocio  na 

paliwo sta e pracowa  w instalacji z otwar-

tym naczyniem wzbiorczym. Takie rozwi -

zanie ma nast puj ce cechy:

– jest pewne, bo w uk adzie zabezpiecza-

j cym nie ma elementów, które mog yby si

zepsu ;

– wi ksze jest jednak niebezpiecze stwo 

korozji elementów instalacji. Mo na temu 

do  skutecznie przeciwdzia a  np. dodaj c

do wody tzw. inhibitory korozji;

– producenci najpopularniejszych grzejni-

ków stalowych nie daj  na nie gwarancji, je-

li pracuj  w uk adzie otwartym;

– w uk adach otwartych dobrze sprawdzaj

si  za  grzejniki eliwne a tak e aluminiowe.

Obecnie dopuszczalna jest tak e praca ko-

t ów na paliwo sta e w uk adach zamkni -

tych, co pozwala na stosowanie dowolnych 

grzejników. Jednak musz  to by  specjal-

ne kot y:

– wyposa one w urz dzenia do odbio-

ru nadmiaru ciep a, tak by nie dosz o do 

przegrzania kot a i niebezpiecznego wzro-

stu ci nienia wody. W ma ych kot ach ta-

kim urz dzeniem jest umieszczona w cz ci 

wodnej kot a w ownica, przez któr  w ra-

zie wzrostu temperatury, przep ywa zimna 

woda wodoci gowa trafiaj ca nast pnie do 

kanalizacji;

– woda w domu musi wi c pochodzi

z wodoci gu, a nie z w asnego uj cia. Inaczej 

brak pr du mo e spowodowa  przegrzanie 

kot a, bo wy czy si  pompa c.o., obieg wody 

ustanie i ciep o nie b dzie odbierane przez 

grzejniki. Kocio  nie zostanie jednak sch o-

dzony, bo nie b dzie pracowa  tak e zestaw 

hydroforowy zapewniaj cy przep yw wody 

w instalacji domowej.

Alternatyw  jest rozdzielenie obiegu 

wody na dwa – otwarty kot owy i zamkni -

ty grzejnikowy. Woda w nich si  nie miesza, 

dochodzi jedynie do przekazania ciep a po-

przez wymiennik. 

Mieszacze

Mo na powiedzie , e kot y na paliwo sta e, 

„lubi ” prac  przy wysokich parametrach, 

czyli wysokiej temperaturze wody zasilaj -

cej oraz powrotnej np. 90/70°C. Wynika to 

g ównie z faktu, e temperatura spalin w ko-

morze spalania musi by  bardzo wysoka 

(ponad 600°C) by pochodz ce z paliwa gazy 

zosta y dopalone. Tak gor c  wod  mo na 

wykorzysta  bezpo rednio tylko w tradycyj-

nych instalacjach z grzejnikami – po pro-

stu im wy sza temperatura wody w obiegu 

c.o., tym do ogrzania pomieszczenia wy-

starczy mniejszy grzejnik. Co jednak zro-

bi , je li chcemy mie  w domu ogrzewanie 

pod ogowe, pracuj ce zwykle przy parame-

trach 40/30°C? Trzeba zastosowa  urz dze-

nia mieszaj ce wod  podgrzan  przez kocio

z wod  powracaj c  z instalacji, co pozwala 

na osi gni cie po danej temperatury. 

Uwaga! Woda mieszana jest dwukrotnie: na 

wyj ciu z kot a oraz na powrocie, bo woda 

powracaj ca nie mo e by  zbyt zimna.

Sterowniki

Prac  nowoczesnego kot a z podajnikiem 

nadzoruje uk ad elektroniczny nazywany 

sterownikiem. W kot ach zasypowych nie-

kiedy tak e stosuje si  sterowniki ale mog

one jedynie sterowa  prac  wentylatora na-

dmuchowego, ich mo liwo ci s  wi c bar-

dzo ograniczone. 

Przede wszystkim trzeba zdawa  sobie 

spraw , e nawet najlepszy sterownik nie 

zdzia a cudu. Przede wszystkim:

– kocio  musi by  dobrej jako ci i dostoso-

wany do potrzeb energetycznych domu;

– instalacja c.o. musi by  prawid owo wy-

konana i dobrze wyregulowana hydraulicz-

nie (w a ciwie dobrane przep ywy);

– paliwo musi by  wysokiej jako ci – na 

pod ym paliwie aden kocio  nie b dzie pra-

cowa  dobrze, bo proces jego spalania jest 

po prostu nieprzewidywalny.

Najlepszy efekt mo na osi gn cz c ste-

rownik z wieloma czujnikami temperatury 

oraz analizatorem sk adu spalin. Jednak taki 

zestaw kosztowa by wi cej ni  kocio . Musimy 

wi c zadowoli  si  prostszymi rozwi zaniami. 

Najprostsze s  tzw. sterowniki dwusta-

nowe pracuj ce w cyklu: intensywne pale-

nie – podtrzymanie aru. Te sterowniki s

Schemat rozdzia u zamkni tego obiegu grzejnikowego od otwartego obiegu kot owego

 Sterownik to niezb dne wyposa enie 
nowoczesnego kot a z podajnikiem
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tanie i mog  pracowa  z wi kszo ci  kot ów. 

Jednak parametry ich pracy: po dan  tem-

peratur  wody (tylko ona jest mierzona), czas 

podawania paliwa, d ugo  przerwy pomi -

dzy kolejnymi podaniami paliwa, intensyw-

no  nadmuchu powietrza przez wentylator, 

musi ustawi  sam u ytkownik i to kieruj c

si  g ównie wygl dem p omienia, a zmiana 

parametrów paliwa oznacza konieczno  po-

nownego szukania optymalnych ustawie .

Dobre wyniki osi gniemy tylko po wi caj c

sporo czasu i to pod warunkiem, e charakte-

rystyka paliwa nie b dzie si  zmienia .

Zdecydowanie bardziej zaawansowane s

sterowniki PID. W uproszczeniu mo na po-

wiedzie , e w pami ci takiego urz dzenia za-

pisane s  dane o charakterystyce spalania ró -

nych gatunków opa u. U ytkownik okre la 

jedynie temperatur  wody oraz czas podawa-

nia paliwa, pozosta e parametry urz dzenie 

dobiera ju  samo, wyszukuj c w swej pami -

ci wzorzec najlepiej odpowiadaj cy rzeczywi-

stemu przebiegowi procesu spalania. Nie bez 

przyczyny producenci dobieraj  sterownik PID 

do konkretnego modelu kot a i daj  by sto-

sowa ci le okre lone, „znane” sterownikowi 

paliwo. Tylko wówczas spalanie mo e przebie-

ga  w a ciwie – z wysok  sprawno ci  i czy-

sto. Wobec nietypowego paliwa o zmiennych 

parametrach sterownik ten b dzie bezradny.

Sterownik eCoal.pl, w przeciwie stwie 

do wy ej omówionych, wykorzystuje nie tyl-

ko informacje o temperaturze wody zasilaj -

cej i powracaj cej do kot a ale równie  o zmia-

nie temperatury spalin. Analiza trendu tych 

zmian dostarcza za  po-

rednio informacji o prawi-

d owo ci procesu spalania 

w kotle. U ytkownik usta-

la jedynie po dan  tem-

peratur  wody. Korzystaj c

z tych danych sterownik 

dobiera wszystkie niezb d-

ne parametry pracy ko-

t a, tak by proces spalania 

odbywa  si  czysto i z jak 

najwi ksz  sprawno ci .

Sterownika nie ogranicza 

z góry okre lona w pami -

ci baza gatunków paliwa. 

Jest bardziej elastyczny i potrafi skutecznie 

nadzorowa  tak e przebiegaj ce z zaburzenia-

mi spalanie opa u o nieco gorszej jako ci (np. 

maj cego tendencj  do tworzenia du ych spie-

ków u lowych). Jednak te sterowniki s  do-

st pne tylko do kot ów wyposa onych tylko 

w jeden typ palnika (Brucer). S  do  now

konstrukcj  i na razie brak danych pozwala-

j cych rzetelnie porówna  je z innymi typami 

sterowników.

Sterowniki wykorzystuj ce dane z sondy 

lambda s  wykorzystywane w niektórych 

kot ach na pellety (ich dym jest mniej agre-

sywny wobec sondy ni  w glowy). Sonda 

mierzy zawarto  tlenu w spalinach, co po-

zwala do  dobrze wnioskowa  o popraw-

no ci procesu spalania, sterownik wyko-

rzystuje oczywi cie tak e dane z czujników 

temperatury. Informacja o dzia aniu kot a

jest wi c niemal pe na.

Ile to kosztuje?
Ró nice w cenie kot ów odpowiadaj  po-

ziomowi ich zaawansowania technicznego. 

Najprostszy kocio  zasypowy kosztuje 

2000 z , nowoczesny z podajnikiem i za-

sobnikiem oko o 10 000 z , ale zdarzaj  si

i konstrukcje za ponad 20 000 z .

Komfort obs ugi kot ów jest oczywi cie 

zupe nie ró ny i przede wszystkim musi-

my odpowiedzie  sobie na pytanie czego 

oczekujemy – kot a o którym po usuni ciu 

popio u i nape nieniu zasobnika mo emy 

zapomnie  na nast pny tydzie , czy te  je-

ste my gotowi dosypywa  paliwo kilka razy 

dziennie, ale za to b dziemy mogli np. wy-

korzysta  drewno z w asnego lasu?

Wybieraj c kocio  pami tajmy ponadto, 

e jego ywotno  wynosi zwykle 10–15 lat

i to pod warunkiem prawid owej eksploa-

tacji. 

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 – 

CHT CICHEWICZ 23 662 60 01  www.cichewicz.pl
DEFRO 41 303 80 85  www.defro.pl
ELEKTROMET  77 485 37 24  www.elektromet.com.pl
HEF 34 353 00 68  www.hef.com.pl
HERZ 12 289 02 20  www.herz.com.pl
LOGITERM  34 352 47 77  www.logiterm.pl

METALERG  71 313 57 14  www.metalerg.pl
OGNIWO 13 447 10 39  www.ogniwobiecz.com.pl
SEKO  14 682 73 03  www.seko.pl
SAS 41 378 46 19  www.sas.busko.pl
ZAK AD LUSARSKO– KOTLARSKI FELIKS SPYRA 

32 210 34 31 www.spyra.pl

Ka dy u ytkownik staje przed problemem, 

jak zapewni  ogrzewanie, je li wszyscy do-

mownicy wyjad  na d u ej w sezonie zimo-

wym. Pojemno  zasobnika paliwa jest prze-

cie  bardzo ograniczona, zawsze mo e si

te  zdarzy , e zbyt du y kawa ek opa u za-

blokuje podajnik. Dobrym rozwi zaniem jest 

wówczas kocio  elektryczny pracuj cy nieza-

le nie od podstawowego. Jego rozmiary s

niewielkie i nie wymaga pod czenia do komi-

na. Energia elektryczna jest droga, ale z kot a

b dziemy korzysta  okazjonalnie, a tempera-

tur  mo na obni y  do 10–15°C. Dom b dzie 

ogrzany równomier-

nie, bo wykorzysta-

my przecie  istniej -

ce grzejniki. Kocio

mo na wykorzysty-

wa  tak e do przy-

gotowywania c.w.u. 

poza sezonem grzew-

czym, je li nie chce-

my codziennie rozpa-

la  w kotle.

Gdy nikogo nie ma 
w domu – kocio
elektryczny

 Na kocio  elek-
tryczny atwo znale
miejsce – nie wytwa-
rza spalin, nie wyma-
ga wi c komina

Kot y na paliwo sta e wymagaj  systema-

tycznej konserwacji. 

Palenisko zaleca si  czy ci  co kilka 

dni, bo nawet kilkumilimetrowa warstwa za-

nieczyszcze  na wymienniku bardzo utrud-

nia przekazywanie ciep a, a wtedy sprawno

urz dzenia spada. 

Przewody kominowe tak e wymagaj  re-

gularnego czyszczenia cztery razy w roku.

Je li o to nie zadbamy, pogorszy si  ci g

i mo e doj  do bardzo niebezpiecznego za-

p onu sadzy w kominie. 

Osady mineralne (tzw. kamie  kot owy) po-

chodz ce z wody kr cej w systemie grzew-

czym wytr caj  si  g ównie w wymienniku, 

utrudniaj c przekazywanie ciep a. Zatykaj

te  niekiedy zawory (szczególnie termostatycz-

ne przy grzejnikach) i zmniejszaj  efektywn

rednic  rur. Jest to szczególnie odczuwalne 

w instalacjach z otwartym naczyniem 

wzbiorczym, gdzie trzeba uzupe nia

nieuniknione ubytki wody. By temu przeciw-

dzia a do wody w instalacji mo na doda

specjalne preparaty hamuj ce korozj  i osa-

dzanie si  kamienia.

Eksploatacja kot ów

fo
t.
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