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Instalacje c.o.      

Monika Czeczotek

Ka dy, kto ma w domu star  instalacj  typu 

otwartego lub nawet zamkni tego, ale ze sta-

rym kot em o niskiej sprawno ci, eliwnymi, 

skorodowanymi rurami i bez automatyki, po-

winien pomy le  o jej modernizacji. Zapewni 

sobie nie tylko ni sze rachunki za ogrzewa-

nie, lecz sprawi te , e atwiej b dzie ogrze-

waniem sterowa  i mniej k opotliwa stanie 

si  obs uga kot a.

Instalacje grzewcze typu otwartego dzia-

aj  jeszcze w wielu domach. Powszechnie 

stosowano je do ko ca lat 80. ubieg ego wie-

ku, mo na je jednak spotka  tak e w now-

szych budynkach. Zasada dzia ania instala-

cji typu otwartego polega na wykorzystaniu 

ruchu wody pod wp ywem ró nicy tempe-

ratury: ogrzana jest l ejsza, wi c p ynie ru-

rami w gór , ch odniejsza odp ywa z powro-

tem w dó  do kot a; tu jest ogrzewana i cykl 

si  zamyka. Poniewa  ogrzana woda ma 

wi ksz  obj to , jej nadmiar gromadzi si

w otwartym naczyniu wzbiorczym. Sta y kon-

takt wody instalacyjnej z atmosfer  powodu-

je przyspieszon  korozj  elementów instala-

cji. Du a bezw adno  systemu – woda d ugo 

si  nagrzewa i d ugo stygnie – powoduje, e

nie mo na zastosowa  automatyki. Do tego 

stare kot y maj  zawsze niewielk  sprawno

i du o gorsze zabezpieczenia ni  obecnie sto-

sowane urz dzenia. Takie przestarza e ogrze-

wanie jest zatem nie tylko nieekonomiczne ze 

wzgl du na nieefektywne zu ycie paliwa, ale 

jest te  niebezpieczne i niewygodne w eksplo-

atacji. 

Modernizowa  warto te  nieco lepsze 

od otwartych instalacje typu zamkni tego

(tj. z zamkni tym naczyniem wzbiorczym), 

zw aszcza je li taka instalacja jest stara i bez 

automatyki, a zasilaj cy j  kocio  ma nisk

sprawno .

Dobrym pretekstem do wymiany instala-

cji c.o. na nowoczesn  jest kapitalny remont 

domu. Stare, zniszczone grzejniki, brzydkie, 

widoczne na cianach rury nie b d  pasowa

do nowoczesnego wn trza, zreszt  wykony-

wane przy tej okazji ocieplenie cian i dachu 

oraz wymiana okien znacznie zmniejsz  za-

potrzebowanie na ciep o potrzebne do ogrze-

wania. A stary kocio  ma zazwyczaj du

moc, która po modernizacji nie b dzie wyko-

fot. Vaillant

Nowocze nie

REMONT/MODERNIZACJA

Nie wszystko, co stare, jest dobre. 

Je li mieszkamy w domu ze star

instalacj  c.o., warto jak najszybciej j

zmodernizowa . B dzie taniej i bezpieczniej.
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rzystywana. Nie do , e i tak kocio  ma ni-

sk  sprawno , to jego praca w unowocze nio-

nym, racjonalnie ocieplonym domu sta aby 

si  jeszcze mniej ekonomiczna.

Ceny paliw rosn  i dopinguj  ka dego, kto 

ma jeszcze w tpliwo ci, do ocieplania bu-

dynków i wymiany instalacji c.o. lub przy-

najmniej zmiany kot a na nowocze niejszy. 

Kiedy  paliwa i energia by y tanie. Nikt nie 

dba  o to, eby ogrzewanie by o ekonomicz-

ne: wentylacja grawitacyjna wywiewa a zim

z domów ogrzane powietrze, a przez nie-

szczelne okna wia o zimnem, mnóstwo cie-

p a przenika o te  na zewn trz przez kiepsko 

ocieplone ciany. Teraz ceny paliw s  wyso-

kie, a b d  jeszcze wy sze, dlatego tak racjo-

nalne jest szukanie oszcz dno ci. Dlaczego 

jeszcze warto unowocze ni  instalacj ? Bo 

mo na wówczas zastosowa  automatyk , któ-

ra nie tylko dodatkowo zmniejszy ilo  zu-

ytego paliwa, ale sprawi, e mniej czasu b -

dziemy traci  na obs ug  kot a. 

Skoro ju  wiemy, e warto, przyjrzyjmy si ,

jakie s  etapy modernizacji.

Wymieniamy stary kocio
na nowy
Od tego zaczyna si  ka da modernizacja. 

Nowoczesne kot y maj  sprawno  przeci t-

nie o 20% wi ksz  od produkowanych dwa-

dzie cia lat temu, a zatem najwi ksze korzy-

ci mo e przynie  w a nie wymiana kot a na 

nowy, zw aszcza e z nowoczesnym urz dze-

niem mo e wspó pracowa  automatyka, a ono 

samo b dzie bezpieczniejsze w u ytkowaniu 

i atwiejsze w obs udze.

Najpierw musimy wybra  rodzaj paliwa. 

Mo emy nadal korzysta  z tego samego co kie-

dy , ale warto uwzgl dni  realia: wzros a do-

st pno  nietypowych paliw sta ych, takich 

jak pelety, ale zwi kszy a si  tak e cena oleju 

opa owego i gazu p ynnego. 

Kot y na gaz ziemny. Gaz ziemny jest bez 

w tpienia najbardziej po danym paliwem, 

bo cho  jako ród o energii jest dro szy ni

wi kszo  paliw sta ych, zapewnia praktycz-

nie bezobs ugow  prac  kot a. Kocio  na gaz 

ziemny nie wymaga te  kot owni ani moder-

nizowania komina: s  takie typy kot ów, które 

mo na zamontowa  w prawie ka dym miej-

scu w domu.

Kot y na gaz p ynny i olej. Gdy przy domu 

nie ma sieci gazowej, a nie chcemy lub nie 

mo emy zastosowa  kot a na paliwo sta e, po-

zostaj  nam do wyboru kot y na gaz p ynny 

i olej opa owy. Ka dy wybór ma zalety i wady. 

Ceny tych paliw s  zmienne, wi c trud-

no przewidzie , który z nich b dzie ta szy 

w eksploatacji. O wyborze cz sto decyduj

wi c inne wzgl dy, takie jak miejsce na zbior-

nik paliwa lub miejsce na kocio .

Kocio  na gaz p ynny. Musi sta  w po-

mieszczeniu, które ma pod og  powy ej po-

ziomu terenu. Gaz p ynny jest bowiem ci szy 

od powietrza i gromadzi si  przy pod odze, 

a wi c w razie wycieku z pomieszczenia znaj-

duj cego si  poni ej gruntu stwarza by zagro-

enie wybuchem lub po arem. Je eli zatem je-

dynym miejscem na kocio  jest piwnica, na 

pewno nie mo e to by  kocio  na gaz p ynny.

Zbiornik na gaz p ynny montuje si  na ze-

wn trz budynku – na powierzchni terenu lub 

zakopany pod ziemi  (pod warunkiem e na 

dzia ce nie ma wysokiego poziomu wód grun-

towych).

Kocio  na olej opa owy. Kocio  taki 

musi sta  w wydzielonym pomieszczeniu. 

Najcz ciej ustawia si  go w piwnicy lub 
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 Kocio  gazowy nie potrzebuje ju  kot owni – mo na go zamontowa  w kuchni, azience, przedpokoju
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Decyduj c si  na gaz p ynny, musimy przewidzie
przed domem miejsce na zbiornik

Kocio  kondensacyjny ma wysok  sprawno , gdy ogrzewa wod  do temperatury mak-

simum 50°C. eby ch odniejsza woda mog a ogrza  dom,  musi jej by  wi cej ni  w insta-

lacji wysokotemperaturowej. 

Je eli rednica rur b dzie zbyt ma a, woda w nich b dzie p yn  zbyt szybko, wskutek cze-

go b d  powstawa  nieprzyjemne szumy.

Dlaczego kocio  kondensacyjny wymaga 
grubszych rur?
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w pomieszczeniu znacznie oddalonym od 

cz ci u ytkowej domu, gdy  pracy palnika 

towarzyszy ha as, który mo e by  dokuczliwy 

zw aszcza w nocy, kiedy w domu jest cicho. 

Oddalenie to jest te  wskazane z tego powodu, 

e w domu z takim kot em – nawet najnowo-

cze niejszym, osoby wra liwe mog  wyczu-

wa  zapach oleju.

Pomieszczenie kot owni musi spe -

nia  okre lone wymagania: jego wysoko

nie mo e by  mniejsza ni  2,2 m, a kuba-

tura nie mniejsza ni  8 m3. Kot y olejowe 

o mocy do 30 kW mog  by  instalowane 

w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na 

sta y pobyt ludzi. Powy ej tej mocy musz

by  instalowane w wydzielonych pomiesz-

czeniach. 

Jaki kocio  warto 
zamontowa ?

Kot y z zamkni t  komor  spalania, na-

zywane te  kot ami „turbo”, s  tak zbudowa-

ne, e ca y proces spalania jest odizolowany 

od pomieszczenia. Kocio  pobiera z zewn trz 

powietrze potrzebne do spalania i wyrzuca 

na zewn trz spaliny. Odbywa si  to specjal-

nym przewodem powietrzno-spalinowym 

typu „rura w rurze”, a dzi ki takiej konstruk-

cji kot a nie ma ryzyka wydostania si  na ze-

wn trz truj cego tlenku w gla ani te  oba-

wy, e zbyt ma a ilo  powietrza zostanie 

doprowadzona do komory spalania i pro-

ces ten przebiegnie w sposób nieprawid owy. 

Zasysanie powietrza i wyrzut spalin wymu-

szane s  przez wbudowany w kocio  wenty-

lator. Kocio  taki jest na tyle bezpieczny, e

mo na go ukry  nawet w szafce kuchennej 

lub azienkowej.

Szczególnym rodzajem kot ów z zamkni -

t  komor  spalania s kot y kondensacyjne.

S  tak skonstruowane, e odzyskuj  ze spa-

lin dodatkowe ciep o, które w innych kot ach 

jest po prostu tracone. Kocio  taki ma d u szy 

wymiennik ciep a, wi c spaliny s  bardziej 

sch adzane ni  w zwyk ym kotle, dzi ki cze-

mu woda wykrapla si  z zawartej w spalinach 

pary wodnej. Proces ten dostarcza dodatkowej 

energii cieplnej. 

eby kocio  kondensacyjny pracowa  prawi-

d owo, woda powracaj ca z instalacji grzew-

czej musi mie  bardzo nisk  temperatur .

Im bardziej uda si  och odzi  spaliny, czy-

li im ni sza jest temperatura wody grzewczej 

powracaj cej z instalacji c.o., tym lepiej b -

dzie wykorzystane zjawisko kondensacji pary 

wodnej i tym wy sz  sprawno  osi gnie ko-

cio . Temperatura wody grzewczej nie po-

winna przekracza  40–50°C, ale dobrze by 

by a jeszcze ni sza: 30–40°C. Dlatego te  ko-

t y kondensacyjne przeznaczone s  przede 

wszystkim do instalacji niskotemperaturo-

wych, a zw aszcza do ogrzewania pod ogo-

wego.

Kot y na paliwo sta e. Tylko nieliczni 

mog  korzysta  z dobrodziejstwa gazu ziem-

 Kocio  z zamkni t  komor  spalania pobiera po-
wietrze niezb dne w procesie spalania z zewn trz 
specjalnym przewodem powietrzno-spalinowym 
i tym samym przewodem usuwa na zewn trz 
spaliny. Dzi ki temu ca y proces jest odizolowany 
od powietrza w pomieszczeniu i jest bezpieczny 
dla mieszka ców 

 Olej opa owy nale y magazynowa  w specjalnych zbiornikach, a pomieszczenie kot owni musi spe -
nia  okre lone wymagania
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 Tak zbudowany jest kocio  kondensacyjny 
– dzi ki drugiemu wymiennikowi w stopniu du o
wi kszym ni  w zwyk ym kotle och adza spaliny, 
dzi ki czemu jego sprawno  jest bardzo du a
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 W kot ach na paliwo sta e nie musimy pali  wy cznie w glem. Mo emy tak e korzysta  z paliw ekolo-
gicznych – drewna, peletów lub nawet ziaren zbó
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nego, a na opalanie gazem p ynnym lub olejem opa owym wielu 

osób nie sta . Dlatego coraz wi ksz  popularno ci  ciesz  si  nowo-

czesne kot y na paliwo sta e. I to zas u enie – s  coraz mniej k opo-

tliwe w obs udze, a ich sprawno  jest wy sza ni  tych, jakie produ-

kowano jeszcze 20 lat temu. Estetycznie wykonane, z podajnikiem, 

dzi ki któremu mo na rzadziej dok ada  paliwa, stanowi  atrak-

cyjn  alternatyw  dla kot ów na drogie paliwa p ynne. Szczególnie 

popularne s kot y retortowe, które, chocia  drogie, maj  bardzo 

wysok  sprawno  i mo na w nich pali  peletami uwa anymi za 

paliwo ekologiczne, lub w glem o okre lonej granulacji. S  te  spe-

cjalistyczne kot y do spalania drewna, wikliny, mia u w glowego, 

a nawet s omy. Nowoczesne kot y na paliwo sta e mog  wspó praco-

wa  z instalacjami niskotemperaturowymi, takimi jak system ogrze-

wania pod ogowego o parametrach 40/30°C. 

Wybieraj c typ kot a, musimy wygospodarowa  odpowiednio 

du o miejsca na sk adowanie paliwa. eby kocio  pracowa  efek-

tywnie, musi by  ono odpowiednio wysuszone. Nale y te  znale

miejsce na podajnik i zasobnik paliwa. 

Poniewa  nowoczesny kocio  na paliwo sta e osi ga najwy sz

sprawno , gdy jest opalany ci le okre lonym 

przez producenta rodzajem paliwa, musimy je 

wybra , zanim kupimy kocio . Decyzj  t  na-

le y podejmowa  z uwzgl dnieniem kosztów 

transportu paliwa, gdy  wp ywa  one b d  na 

koszt ogrzewania.

Kot y elektryczne. Maj  najwi ksz

sprawno  ze wszystkich kot ów, nie wymaga-

j  kot owni, specjalnej wentylacji ani komina. 

atwo nimi sterowa  – najszybciej dopasowu-

j  swoj  moc do zapotrzebowania na ciep o. 

Niestety – s  najdro sze w eksploatacji.

Jak podgrzewa  c.w.u.?
Aby kupi  odpowiedni kocio , musimy zna  jego moc. Dok adne 

okre lenie mocy kot a warto zostawi  specjalistom – projektantom 

instalacji c.o. Zanim jednak si  do tego przymierzymy, musimy zde-

cydowa , w jaki sposób b dzie u nas podgrzewana woda u ytkowa. 

Mamy trzy mo liwo ci:

1) kocio  jednofunkcyjny z zasobnikiem: taki kocio  ogrzewa ca

zgromadzon  w zasobniku wod ,

2) kocio  dwufunkcyjny, podgrzewaj cy wod  w sposób przep y-

wowy,
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 Nowoczesny kocio
na paliwo sta e wy-
gl da zupe nie inaczej 
ni  te z ubieg ej epoki. 
Ma rozbudowan  au-
tomatyk  i estetycz-
ny wygl d. Je eli jest 
wyposa ony w podaj-
nik paliwa, b dziemy 
mogli du o rzadziej 
dok ada  „do pieca”

 Kocio  elektryczny jest bardzo ma ym 
urz dzeniem

fot. Kospel
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3) przygotowywanie wody w podgrzewaczu 

pojemno ciowym lub przep ywowym; kocio

pracuje wtedy wy cznie na potrzeby ogrze-

wania domu; ten wariant stosuje si  zazwy-

czaj w domach z kot em na paliwo sta e.

Wybór mi dzy pojemno ciowym a przep y-

wowym sposobem podgrzewania wody zale y

od potrzeb i stylu ycia mieszka ców, od do-

st pnego ród a energii, wymaganej wydajno-

ci urz dzenia i rozleg o ci instalacji. 

Ka de z tych rozwi za  ma zalety i wady. 

Gdy woda jest podgrzewana w sposób prze-

p ywowy, energia na jej podgrzanie zu ywa-

na jest jedynie w trakcie poboru wody. Nie ma 

strat zwi zanych z jej stygni ciem w zasob-

niku (chocia  produkowane obecnie zasobni-

ki maj  bardzo dobr  izolacj , jednak zawsze 

dochodzi do jakich  strat). Podgrzewacz prze-

p ywowy lub kocio  dwufunkcyjny zajmuj

te  mniej miejsca ni  du y zasobnik c.w.u. 

Wad  przep ywowego podgrzewania c.w.u. 

– zarówno w kotle dwufunkcyjnym, jak i pod-

grzewaczu przep ywowym – jest du e zapo-

trzebowanie mocy, gdy  od niej zale y ilo

i temperatura wyp ywaj cej wody. Ponadto 

nawet minimalny pobór ciep ej wody po-

woduje uruchomienie podgrzewania, a moc 

kot a dwufunkcyjnego lub podgrzewacza 

przep ywowego 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. 

Przek ada si  to te  na komfort korzystania 

z c.w.u.: je li moc kot a lub podgrzewacza jest 

zbyt ma a, to gdy dwie osoby b d  jednocze -

-nie korzysta y z ciep ej wody (np. jedna zmy-

waj c, a druga – bior c prysznic), woda b dzie 

p yn a albo zbyt ma ym strumieniem, albo 

zbyt ch odna, co i dla jednej, i dla drugiej b -

dzie niemi e. Jedynie odpowiednio du a moc 

kot a lub podgrzewacza, tj. ok. 24 kW, zapew-

nia komfort, to znaczy mo liwo  pobierania 

wody z dwóch kranów jednocze nie bez pro-

blemu.

Przy podgrzewaniu wody w sposób prze-

p ywowy ogrzana woda nie p ynie od razu 

– potrzeba chwili na jej ogrzanie, a przez ten 

czas z kranu p ynie zimna woda. Im wi ksza 

jest odleg o  kot a czy podgrzewacza prze-

p ywowego od kranu, tym d u ej trzeba cze-

ka  na ciep  wod , spuszczaj c z rur wod

zimn  (w instalacji z kot em dwufunkcyjnym 

ani z podgrzewaczem przep ywowym nie 

mo na zastosowa  cyrkulacji c.w.u.).

Ze wzgl du na komfort korzystania z c.w.u. 

lepsze jest korzystanie z zasobnika, czyli po-

jemno ciowe podgrzewanie wody, niezale nie 

od tego, czy jest to zasobnik kot a, czy pod-

grzewacza. Je eli pojemno  zbiornika do-

bierzemy odpowiednio do potrzeb, umo li-

wi jednoczesne korzystanie z ogrzanej wody 

w kilku miejscach w domu: mo na w kuchni 

zmywa , a kto  inny mo e bra  w tym samym 

czasie prysznic w azience – bez niedogod-

no ci, które towarzysz  podgrzewaniu wody 

w sposób przep ywowy. Jednak e ilo  wody 

w zasobniku jest ograniczona, a gdy si  ona 

wyczerpie, musimy poczeka , a  nowa, któ-

ra nap yn a do zbiornika, ponownie si  na-

grzeje.

Kocio  dwufunkcyjny lub podgrzewacz 

przep ywowy warto zamontowa  w azience, 

a wi c tam, gdzie zu ywa si  najwi cej wody. 

Ale pytanie, co lepiej wybra  – kocio  czy 

podgrzewacz?

Je eli mamy kocio  na gaz ziemny, p yn-

ny lub olej opa owy, mo e by  on ród em

ciep ej wody przez ca y rok. Zalet  kot ów

dwufunkcyjnych jest przede wszystkim ich 

cena i prostsza, czyli równie  ta sza, insta-

lacja.

Je eli ogrzewamy dom kot em na paliwo 

sta e lub pr d, wtedy warto zamontowa  elek-

tryczny podgrzewacz wody, który w sezonie 

grzewczym mo e wspó pracowa  z kot em. 

Mo e si  te  zdarzy , e w rozleg ej instalacji 

nie b dzie op acalne doprowadzanie ciep ej

wody do wszystkich punktów poboru. Warto 

si  wtedy zastanowi  nad zamontowaniem 

jako dodatkowego ród a ciep ej wody ma ego 

podgrzewacza przep ywowego lub pojemno-

ciowego bezpo rednio przy najdalej zamon-

towanym kranie.

Stosowanie podgrzewaczy c.w.u. staje si

coraz popularniejsze ze wzgl du na nowe 

przepisy, dotycz ce temperatury ciep ej wody. 

Przepisy te wymagaj  utrzymywania tempe-

ratury c.w.u. na poziomie 55–60°C i okresowe 

podgrzewanie jej do temperatury 70°C (aby 

zdezynfekowa  urz dzenia i w ten sposób za-

pobiega  zasiedlaniu instalacji przez pewne 

bakterie chorobotwórcze). W instalacjach ni-

 Ró nica mi dzy podgrzewaniem wody w sposób pojemno ciowy (a) a przep ywowy (b)

Jest to instalacja, w której nominalna temperatura czynnika grzewczego, czyli wody za-

silaj cej, jest ni sza ni  55°C. Instalacje o wy szej temperaturze wody zalicza si  do wy-

sokotemperaturowych.

Co to jest instalacja niskotemperaturowa?

fo
t.
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zimna

woda

u ytkowa

ciep a

woda

u ytkowa

zasilanie

wody

grzewczej

powrót

wody

grzewczej

zimna

woda

u ytkowa

ciep a

woda

u ytkowa

 Gdy kran jest bardzo oddalony od kot a, war-
to przy nim zamontowa  niezale ny podgrzewacz 
wody. Mo e to by  bardzo ma e urz dzenie
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skotemperaturowych, a zw aszcza z kot em kondensacyjnym, takie 

zwi kszenie temperatury jest problemem: lepiej wtedy zastosowa

niezale ny podgrzewacz wody.

Jak  moc powinien mie  kocio ?
Potrzebn  moc kot a okre la si , przyjmuj c zapotrzebowanie na cie-

p o na poziomie 50–70 W/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Moc kot a jednofunkcyjnego powinna pokrywa  90% zapotrzebowa-

nia budynku na ciep o. Kocio  dwufunkcyjny natomiast powinien 

mie  moc min. 24–27 kW. Przy 24 kW urz dzenie dostarczy wystar-

czaj c  ilo  ciep ej wody do dwóch punktów poboru.

Warto pami ta  jeszcze o jednym. Nie w ka dym kotle zale no

pomi dzy obci eniem a sprawno ci  jest taka sama, a to ma rów-

nie  wp yw na dobór mocy kot a.

Je li c.o. jest zasilane kot em tradycyjnym – z otwart  lub za-

mkni t  komor  spalania – im wy sze jest jego obci enie, tym 

wi ksza jego sprawno . Zatem kocio  b dzie pracowa  z najwi k-

sz  wydajno ci  podczas najwi kszych mrozów. Ale takich mrozów 

jest u nas niewiele. Wynika z tego, e przez wi kszo  czasu taki ko-

cio  b dzie pracowa  z du o ni sz  sprawno ci  ni  deklarowana 

przez producenta. Dlatego moc tradycyjnego kot a powinno si  nie-

co zredukowa  i kupi  urz dzenie o ni szej mocy ni  wymagana, 

a w czasie silnych mrozów dom dogrzewa  ciep em z innego ród a

(np. kominka).

Kot y kondensacyjne pracuj  inaczej: ich sprawno  ro nie, gdy 

obci enie maleje, a wi c nie musimy martwi  si , e ich moc jest 

za du a, a nawet mo emy j  zwi kszy  ze wzgl du na ogrzewanie 

c.w.u.

Co zrobi  z kominem?
Zmieniaj c kocio , nie mo emy zapomnie  o kominie. Korozyjne 

dzia anie spalin z nowoczesnych kot ów grzewczych jest w stanie 

zniszczy  ka dy komin i stworzy  zagro enie dla mieszka ców.

Komin do kot a gazowego lub olejowego powinien by  wykonany 

z materia ów kwasoodpornych – stali kwasoodpornej lub kamionki. 

Je eli do odprowadzania spalin z kot a gazowego lub na olej ma by

u yty stary tradycyjny komin ceglany, mo na go przystosowa  do 

nowych warunków pracy, umieszczaj c w nim wk ad ze stali kwa-

soodpornej. 

Nowoczesny, niskotemperaturowy kocio  na paliwo sta e musi 

równie  wspó pracowa  z kominem wykonanym z materia ów kwa-

soodpornych: ceramiki szamotowej, kamionki lub stali kwasoodpor-

nej. Je li nie ma mo liwo ci wykonania nowego komina, stary trze-

ba przystosowa  do nowocze niejszego urz dzenia, umieszczaj c

w nim  wk ad ze stali kwasoodpornej. Natomiast tradycyjny, wyso-

kotemperaturowy kocio  na paliwo sta e mo e wspó pracowa  z ko-

minem wykonanym tak e z cegie , chocia  w domu remontowanym 

najprostszym rozwi zaniem mo e okaza  si  wstawienie nowego 

wk adu kominowego.

Warto wiedzie , e nie w ka dy komin mo na wstawi  wk ad ko-

minowy – nie uda si  to na przyk ad, je li komin nie ma przebiegu 

prostoliniowego.

Wysoko  i powierzchnia przekroju wk adu zale y od rodzaju pa-

liwa. Je li kocio  jest: 

 na paliwo sta e lub gaz, minimalna wysoko  komina musi wyno-

si  4 m,

 je eli kocio  jest na olej, komin powinien mie  minimum  5 m 

d ugo ci. 

 Zmiana kot a cz sto wi e si  z wykonaniem nowego komina lub przynajmniej 
modernizacj  starego

REKLAMA
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 Dla kot ów
gazowych i olejo-
wych najlepszym 
rozwi zaniem 
jest komin ze stali 
kwasoodpornej

fot. Komin-Flex
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Jak wida , mo e si  okaza ,

e przeróbka kot owni i zwi -

zana z ni  zmiana rodzaju pa-

liwa b dzie wymaga a te  pod-

wy szenia komina.

Co jednak zrobi , je eli mo-

dernizacja starego komina lub 

zbudowanie nowego nie s

mo liwe? Mo emy wtedy zde-

cydowa  si  na kocio  z za-

mkni t  komor  spalania lub 

kocio  kondensacyjny. Kot y te 

wystarczy pod czy  do prze-

wodu powietrzno-spalinowe-

go, czyli dwóch rur umiesz-

czonych koncentrycznie jedna w drugiej: 

zewn trzn  odp ywaj  spaliny, a wewn trz-

n  dop ywa do kot a powietrze. Je li moc ko-

t a nie przekracza 21 kW, mo na taki prze-

wód wyprowadzi  na zewn trz bezpo rednio 

przez cian  domu. Spaliny z kot ów wi kszej 

mocy musz  by  odprowadzone takim prze-

wodem ponad dach, ale tak e nie trzeba bu-

dowa  dla nich komina.

Modernizacja kot owni
Gdy ju  zdecydujemy o wymianie kot a i ko-

mina, trzeba unowocze ni  instalacj  w ko-

t owni. Zakres prac zale y od tego, czy 

i jakiej dokonujemy zmiany paliwa, jaka 

w domu by a instalacja i jaka b dzie tempe-

ratura czynnika grzewczego.

Je eli instalacja by a typu otwartego,

to zgodnie z przepisami musi taka pozo-

sta , je eli nadal b dziemy korzysta  z pa-

liwa sta ego. Jest to niekorzystne dla kot a, 

grzejników i rur, bo wskutek kontaktu z po-

wietrzem ulega  one b d  przyspieszonej 

korozji pod wp ywem tlenu, który rozpusz-

cza  si  b dzie w kr cej w nich wodzie. 

eby temu zapobiec, mo na wykona  insta-

lacj  dwuobiegow  – z otwartym obiegiem 

kot owym i zamkni tym grzejnikowym. 

Przekazywanie ciep a odbywa si  wów-

czas przez wymiennik ciep a cz cy oby-

dwa obiegi. 

Przy zmianie paliwa ze sta ego na gazo-

we lub olejowe zmieniamy otwarte naczy-

nie wzbiorcze na przeponowe i montujemy 

w instalacji odpowietrzniki automatyczne. 

Podobnie jak otwarte naczynie wzbiorcze, 

naczynie przeponowe zabezpiecza instala-

cj  przed wzrostem ci nienia spowodowa-

nym rozszerzalno ci  ciepln  wody w obie-

gu, ale powietrze zewn trzne nie ma wtedy 

dost pu do wody instalacyjnej. 

Je li kocio  gazowy lub olejowy zast -

pujemy kot em na paliwo sta e, czeka nas 

przeróbka instalacji w drug  stron : musimy 

wstawi  otwarte naczynie wzbiorcze.

Wymiana kot a gazowego lub olejowe-

go na nowy wydaje si  stosunkowo prosta. 

Je eli kocio  zostaje w tym samym miejscu, 

a instalacja ma mie  te same parametry za-

silania, rzeczywi cie przeróbek b dzie nie-

wiele. Ale ju  wymiana kot a wysoko- na 

niskotemperaturowy wi e si  z koniecz-

no ci  zwi kszenia rednic rur, aby za-

pewniony by  wi kszy przep yw czynni-

ka grzewczego. Mo e si  przy tym okaza ,

e nale y wymieni  naczynie wzbiorcze 

i pomp  obiegow , gdy  nie pasuj  do no-

wej instalacji.

Je li tradycyjny kocio  stoj cy wymienia-

my na wisz cy np. w kuchni, trzeba b dzie 

do niej doprowadzi  gaz, zlikwidowa  na-

czynie wzbiorcze i pomp  obiegow , bo ko-

t y wisz ce maj  je wbudowane.

Jak wida , naprawd  ka da instalacja jest 

inna, dlatego zakres przeróbek powinien 

okre li  fachowiec.

Wymiana rur
Modernizacja instalacji c.o. to tak e wymiana 

rur na nowe. Czasem dlatego, e stare s  sko-

rodowane i zaro ni te, czasem te  dlatego, e

trzeba zmieni  ich rednic .

Nowe instalacje wykonuje si  zazwyczaj 

z rur z tworzyw sztucznych lub miedzianych. 

Obydwa rodzaje maj  swoich zwolenników 

i przeciwników, ale sumaryczne koszty wyko-

nania instalacji w poszczególnych technolo-

giach s  zbli one, oczywi cie, je li porównuje 

si  materia y równie dobrej jako ci.

Rury z tworzyw sztucznych s  elastycz-

ne, dzi ki czemu atwo jest je dopasowywa

do kszta tu instalacji, przy czym wymaga-

j  mniej czników. Maj  g adk  powierzch-

ni  wewn trzn  i nie wchodz  w reakcj

z wod  i zawartymi w niej zwi zkami. Nie s

natomiast odporne na wysok  temperatur :

im jest wy sza, tym krócej rury wytrzyma-

j  w instalacji. Nale y pami ta , e pocz t-

kowy odcinek instalacji wychodz cej z kot a

(1–2 m) musi by  wykonany ze rury stalowej.

Rury z miedzi s  odporne na wysok  tem-

peratur , maj  g adk  powierzchni  we-

wn trzn  i s  do atwe w uk adaniu. Mog

jednak ulega  przyspieszonej korozji, gdy ja-

ko  wody jest dla nich niekorzystna.

Obydwa rodzaje rur do  mocno rozszerza-

j  si  pod wp ywem wysokiej temperatury: 

miedziane ok. 1,7 razy bardziej ni  stal, a wy-

d u alno  rur plastikowych zale y od rodza-

ju tworzywa sztucznego – przyk adowo rury 

z PP i PE-X wyd u aj  si  15 razy bardziej ni

rury stalowe. Zazwyczaj stosuje si  rury wie-

lowarstwowe i z polipropylenu wzmocnione-

go wk adk  z aluminium, dzi ki czemu wy-

d u alno  jest bardzo ma a.

fo
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 Komin mo na tak e wykona

z ceramiki szamotowej – jest ona 
wskazana równie  do kot ów
na paliwo sta e

 Kocio  na paliwo sta e musi wspó pracowa  z otwartym naczyniem wzbiorczym, a dla trwa o ci grzej-
ników najlepsza jest instalacja typu zamkni tego. Dlatego warto wykona  dwa obiegi grzewcze po czone 
wymiennikiem ciep a: otwarty kot owy i zamkni ty grzejnikowy

grzejniki naczynie

wzbiorcze

otwarte

naczynie

wzbiorcze kocio

na paliwo

sta e

pompa 

obiegowa

wymiennik ciep a
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 Popularnym tworzywem do wykonania instala-
cji c.o. s  rury wielowarstwowe
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Rury do gor cej wody warto zaizolowa ,

eby ograniczy  straty ciep a.

Prowadzenie instalacji
Grzejniki pod cza si  w systemie dwururo-

wym, to znaczy ka dy indywidualnie do pio-

nów zasilaj cego i powrotnego; rury ukrywa 

si  w pod odze lub w bruzdach ciennych. 

Gdy remont domu obejmuje wymian  pod-

óg, rury najlepiej prowadzi  w pod odze: naj-

krótsz  drog  od rozdzielacza do grzejnika 

albo wzd u cian zewn trznych. Stosuje si

wówczas rury sprzedawane w zwojach – mie-

dziane mi kkie, z polietylenu sieciowane-

go PE-X lub wielowarstwowe. Je eli nie ma 

mo liwo ci ukrycia rur w pod odze, mo -

na je poprowadzi  natynkowo na pod odze 

przy cianach i zakry  odpowiednio dobra-

nymi listwami przypod ogowymi. Stosuje si

wówczas rury miedziane pó twarde i twarde 

oraz z polipropylenu z wk adk  aluminiow .

Jedynym k opotem mo e by  przeprowadze-

nie rur przez otwory drzwiowe, gdy  trzeba 

b dzie wyci  bruzdy w pod odze.

Rury prowadzone w pod odze pod cza si

do rozdzielaczy umieszczonych na ka dej

kondygnacji.

Piony instalacyjne prowadzi si  zazwy-

czaj w bruzdach ciennych, eby nie by y na-

ra one na uszkodzenia. Je eli budynek jest 

podpiwniczony, rury mocuje si  pod sufitem 

w piwnicy, a na piony prowadz ce do grzejni-

ków wykuwa otwory w stropie. 

Przewody miedziane prowadzone w bruz-

dach, pod tynkiem i w pod odze powinno si

zabezpiecza  elastyczn  otulin  lub papie-

rem falistym, eby mog y swobodnie si  prze-

suwa .

Nowy sposób
ogrzewania pomieszcze
Gdy ocieplamy dom, zmienia si  jego zapo-

trzebowanie na ciep o: grzejni-
REKLAMA

 Najlepszym rozwi zaniem dla ukrycia rur jest poprowadzenie ich w posadzce

jastrych

izolacja cieplna, 

kompensacyjna i d wi kowaszlichta pod ogowa
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ki mog  si  wtedy okaza  za du e w stosun-

ku do nowych potrzeb. Równie  wówczas, gdy 

zmieniamy parametry wody grzewczej – tem-

peratur  zasilania i powrotu, musimy wymie-

ni  grzejniki.

Ale sposób ogrzewania pomieszcze  zmie-

niamy nie tylko ze wzgl dów technicznych. 

Robimy to tak e dlatego, e mo emy w ten 

sposób zastosowa  rury z nowoczesnego ma-

teria u, ukry  je w pod odze, a na ciany wy-

bra  grzejniki, które nie b d  szpeci  po-

mieszcze . Tak  zmian  jest na przyk ad

zast pienie grzejników ogrzewaniem pod o-

gowym. 

Grzejniki. Grzejniki mog  s u y  nie tyl-

ko do ogrzewania pomieszczenia, ale te  jako 

jego dekoracja: takie grzejniki mog  mie  in-

tensywne kolory albo fantazyjne kszta ty. 

Mo na te  przy okazji modernizacji po prostu 

ukry  grzejniki.

Grzejniki powinny przekazywa  do po-

mieszczenia tyle ciep a, ile w nim go potrzeba 

dla utrzymania po danej temperatury. Nie 

warto montowa  grzejników wi kszych ni

wynika z zapotrzebowania na ciep o – jest to 

niepotrzebna strata pieni dzy. 

Warto wybra  takie grzejniki, które atwo 

dadz  si  utrzyma  w czysto ci. Jest to wa -

ne zw aszcza w pokoju dzieci cym i u osób 

z uczuleniem na kurz. Kupmy grzejniki przed 

wykonaniem instalacji, dzi ki czemu dok ad-

nie wymierzymy miejsca ich monta u.

Do wyboru mamy grzejniki p ytowe, cz o-

nowe, konwektory i grzejniki dekoracyjne. 

Ró ni  si  nie tylko wygl dem, ale te  sposo-

bem przekazywania ciep a. 

S  dwa sposoby przekazywania ciep a

– przez konwekcj  i promieniowanie. 

Przekazywanie ciep a przez konwekcj  wy-

nika z ruchu ogrzanego powietrza, które jako 

l ejsze unosi si , a na jego miejsce nap y-

wa ch odniejsze. Przekazywanie ciep a przez 

promieniowanie polega na ogrzewaniu po-

wierzchni otaczaj cych grzejnik. Konwektory 

przekazuj  ciep o prawie wy cznie na dro-

dze konwekcji, a ogrzewanie pod ogowe 

– promieniowania. Najpopularniejsze grzej-

niki – p ytowe – przekazuj  ciep o na obydwa 

sposoby. 

Dodatkow  zalet grzejników p ytowych

jest korzystny stosunek mocy do wielko ci 

grzejnika (wysoka efektywno  przekazywa-

nia ciep a) i atwo  utrzymania w czysto ci. 

Dost pne s  w kilku wersjach, ró ni cych si

liczb  p yt grzejnych (mog  by  grzejniki jed-

no-, dwu- i trzyp ytowe) i oraz sposobem pod-

czenia – maj  przy cza dolne lub boczne).

Konwektory najlepiej si  sprawdzaj , kiedy 

s  ukryte w specjalnych kana ach podpod o-

gowych lub za meblami, a tak e w kuchni lub 

azience. S  najlepszym sposobem na ogrze-

wanie pomieszcze  z du ymi oknami. Je eli 

montowane s  na cianach, powinny by  od 

góry os oni te pó k , która skieruje strumie

ciep ego powietrza do wn trza pomieszcze-

nia. Ich dodatkow  zalet  jest niewielki ci ar 

– mo na je montowa  na ciankach w syste-

mie lekkiej zabudowy. 

Grzejniki ozdobne najcz ciej montowane 

s  w azience, gdzie dodatkowo pe ni  funk-

cj  suszarki do r czników. Maj  zazwyczaj 

wbudowan  grza k  elektryczn , dzi ki cze-

mu mog  pracowa  tak e latem, gdy nie dzia-

a centralne ogrzewanie. Jednak wymy lne 

kszta ty tych grzejników powoduj , e s  one 

coraz cz ciej stosowane w holach czy poko-

jach, pe ni c g ównie funkcj  ozdobn . Ich 

wad  jest niewielka moc w stosunku do wy-

miarów.

Grzejniki cz onowe by y kiedy  jedynymi 

dost pnymi grzejnikami. Dzisiaj, oprócz tra-

dycyjnych grzejników eliwnych, stosowa-

ne s  grzejniki aluminiowe, które du o le-

piej sprawdzaj  si  w nowoczesnej instalacji 

grzewczej, w której zastosowanie automaty-

ki powoduje cz ste zmiany temperatury po-

wierzchni grzejnika. Grzejniki eliwne nato-

miast s  nadal popularne w instalacjach typu 

otwartego, gdy  charakteryzuj  si  wysok

odporno ci  na korozj .

Grzejniki powinno si  montowa  na cia-

nie zewn trznej, gdy  zapewniaj  wtedy rów-

nomierny rozk ad temperatury w pomiesz-

czeniu. Nie nale y ich zabudowywa , gdy

maleje wtedy ich moc grzewcza.

Ogrzewanie p aszczyznowe. Jest to ogrze-

wanie cienne, sufitowe i najpopularniej-

sze z nich – pod ogowe. Stosuje si  je zw asz-

cza w instalacjach z kot em kondensacyjnym, 

gdy  temperatura czynnika grzewczego p y-

n cego rurami w pod odze nie mo e by  wy-

soka – temperatura samej pod ogi w po-

mieszczeniach mieszkalnych nie powinna 

przekracza  28°C.

Zastosowanie pod ogówki uwalnia po-

mieszczenie od widoku grzejników. Przy-

jemne dla stóp ciep o oznacza te  korzyst-

ny rozk ad temperatury w pomieszczeniu 

– najcieplej jest w strefie przebywania lu-

dzi. W porównaniu z grzejnikami ogrzewa-

nie pod ogowe zapewnia te  ni sze zu y-

cie energii.

Utrudnieniem w zastosowaniu ogrzewania 

pod ogowego jest to, e zanim zostanie u o o-

ne, trzeba mie  zaplanowan  aran acj  wn -

trza. Ogranicza te  wybór materia ów na po-

sadzk , a ponadto – wymaga rozbudowanej 

automatyki steruj cej instalacj . Ogrzewanie 

pod ogowe ma równie  du  bezw adno

ciepln , co oznacza, e grzejnik pod ogowy 

wolno si  nagrzewa i wolno stygnie, nie mo e

zatem reagowa  na przyk ad na niespodzie-

wane zyski ciep a wskutek nas onecznienia 

pomieszcze .

Wodne ogrzewanie pod ogowe wykonuje 

si  na etapie prac instalacyjnych. Rury uk a-

da na pod odze na odpowiedniej izolacji i za-

tapia w jastrychu cementowym.

Nale y pami ta  przy tym, e przed roz-

pocz ciem prac instalacyjnych i wyko cze-

niowych trzeba uwzgl dni  grubo  niezb d-

nych warstw w celu uzyskania jednakowego 

poziomu pod óg we wszystkich pomieszcze-

niach. Przeci tnie grubo  warstw ogrzewa-

nia pod ogowego nad pomieszczeniami ogrze-

W pod czeniu bocznym widoczne b d  odcinki rur doprowadzaj cych i odprowadza-

j cych wod  grzewcz , a tak e zawory regulacyjne i odcinaj ce. Ko cówki rur musz  by

zamontowane w rozstawie dostosowanym do ko cówek przy czeniowych grzejników.

Pod czenie dolne jest bardziej estetyczne, ale niestety dro sze. Rury pod cza si  wte-

dy od pod ogi lub ze ciany pod grzejnikiem za po rednictwem prostej lub k towej kon-

soli przy czeniowej. Grzejnik taki ma wbudowany zawór regulacyjny, dzi ki czemu wida

jedynie g owic  termostatyczn .

Pod czenie dolne czy boczne?

fo
t.

 I
n

s
ta

l 
P

ro
je

k
t

 Nowoczesne grzejniki cz onowe tylko z nazwy 
przypominaj  te, które stosowali my powszechnie 
wiele lat temu
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wanymi wynosi 12 cm, a przy pod ogach na 

gruncie – 16–20 cm (wynika to z koniecz-

no  odpowiedniej izolacji stropu, eby ciep o

z ogrzewania nie ucieka o do ziemi).

Ogrzewanie pod ogowe wykonuje si  z rur 

miedzianych mi kkich, polipropylenowych 

z wk adk  aluminiow  i wielowarstwowych. 

Przy monta u ogrzewania pod ogowego nale-

y uk ada  p tle grzewcze z jednego odcinka, 

bez jakichkolwiek z czek. 

Co  dla kieszeni, 
czyli odpowiednia automatyka
Jest ona niezb dna w nowoczesnej instala-

cji. Zapewnia komfort i pozwala oszcz dzi

na zu yciu paliwa. Ale eby przynios a ocze-

kiwane efekty, musi by  prawid owo dobrana 

i zaprogramowana.

Najbardziej podstawowym elementem s

termostaty przygrzejnikowe, zwane te za-

worami termostatycznymi. Zapewniaj  one 

niezale n  regulacj  temperatury w ka dym 

pomieszczeniu, zmniejszaj c przep yw wody 

przez grzejnik, gdy w pomieszczeniu wzro-

nie temperatura, a zwi kszaj c, gdy zrobi 

si  ch odniej. Dzi ki temu instalacja grzew-

cza szybko zareaguje na zyski ciep a od go ci, 

s o ca czy te  wieczornego o wietlenia i dzia-

aj cego komputera. Zaworów tych nie wolno 

stosowa  w instalacjach typu otwartego, gdy

zamkni cie si  wi kszo ci zaworów stanowi-

oby ryzyko niebezpiecznego wzrostu tempe-

ratury w instalacji.

Wygodn  regulacj  stanowi termostaty 

pokojowe, którymi w zale no ci od tempe-

ratury w wybranych pomieszczeniach w -

cza si  lub wy cza prac  kot a albo p ynnie 

si  ni  steruje. Termostaty te mog  wspó pra-

cowa  nie tylko z kot ami gazowymi i olejo-

wymi, ale tak e z niektórymi kot ami na pali-

wo sta e. Termostat taki mo e by  po czony 

z programatorem, dzi ki któremu mo liwe 

jest ustawienie okresowego obni ania tem-

peratury w pomieszczeniach, np. w nocy lub 

w dzie  podczas nieobecno ci domowników.

Warto te  zastanowi  si  nad monta em re-

gulatora pogodowego, który jest niezb dny 

w instalacjach z du  bezw adno ci  ciepl-

n , czyli np. z ogrzewaniem pod ogowym. 

Regulatory te dostosowuj  moc grzewcz  do 

temperatury zewn trznej. 

INFO RYNEK Ile kosztuje modernizacja c.o.?

ARISTON  012 420 22 20 www.aristonheating.pl  
FORMASTER  041 346 48 00 www.formaster.com.pl
INSTAL PROJEKT  054 235 59 05 www.instalprojekt.com.pl
KISAN  022 701 71 30 www.kisan.pl
KOMIN-FLEX  032 210 40 10 www.kominflex.com.pl
KOSPEL  094 317 04 00 www.kospel.pl
LUXBUD  022 839 82 30 www.luxb ud.com.pl

PROTAS-EUROGAS  022 652 82 64 www.progas.com.pl
SCHIEDEL  077 455 59 49 www.schiedel.pl
TERMET  074 834 15 05 www.termet.com.pl
TERMO-TECH  041 374 15 22 www.kotlyco.pl
THERMOGOLV  013 448 12 60 www.thermogolv.com
THERMOSTAHL  022 758 40 96 www.thermostahl.pl
VAILLANT  022 323 01 00 www.vaillant.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

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 !

GRZEJNIKI

PODGRZEWACZE WODY

KOT Y

Gazowe:
jednofunkcyjny – od 3000 z
dwufunkcyjny – od 3400 z
kondensacyjny jednofunkcyjny –  od 5000 z
kondensacyjny dwufunkcyjny – od 8000 z

Olejowe:
jednofunkcyjny – od 3000 z
dwufunkcyjny – od 7000 z

Na paliwa sta e:
jednofunkcyjny bez podajnika – od 3000 z
jednofunkcyjny z podajnikiem – od 8000 z
dwufunkcyjny – od 8000 z

P ytowe stalowe – od 400 z
P ytowe aluminiowe – od 600 z
Konwektorowe – od 300 z
Cz onowe – od 36 z  za cz on

azienkowe – od 300 z

Pojemno ciowe:
gazowe – 1500 z  (moc 8,9 kW, pojemno  151 l)
elektryczne – 800 z  (moc 1,5 kW, pojemno  120 l)

Przep ywowe:
gazowe – 900 z  (moc 17,4 kW, pojemno  10 l/min)
elektryczne – 400 z  (moc 4 kW, pojemno  1,9 l/min)

Przy okazji wymiany instalacji grzewczej warto zastanowi  si  nad ekologicznym ró-

d em ciep a – kolektorami s onecznymi lub pomp  ciep a. 

Pompa ciep a jest najta szym ród em ogrzewania i jest polecana zw aszcza wtedy, 

gdy nie ma dost pu do gazu ziemnego. Chocia  jest bardzo droga inwestycyjnie, jej kosz-

ty powinny si  zwróci  po 5–10 latach niskich op at za ogrzewanie.

Kolektory s oneczne wykorzystuje si  g ównie do podgrzewania c.w.u. W naszym kli-

macie ogrzewanie wody na cele c.o. t  metod  jest nieop acalne. Instalacja kolektorów jest 

op acalna przede wszystkich w domach, gdzie jest bardzo du e zu ycie ciep ej wody u ytko-

wej, w domach z basenem sezonowym lub tam, gdzie gmina dofinansowuje takie inwesty-

cje. Jednak ze wzgl dów proekologicznych takie rozwi zanie warto zastosowa  zawsze!

A mo e energia za darmo?

fo
t.

 K
is

a
n

 Modernizacja instalacji to dobry moment na wy-
konanie ogrzewania pod ogowego

fo
t. 

O
ve

ntr
op

 Zawór termostatyczny 
umo liwia ustawienie 
temperatury w ka dym 
pomieszczeniu 
indywidualnie
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