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Artyku  promocyjny

OCIEPLENIE BUDYNKU
Niezwykle wa na podczas planowania prze-
budowy ogrzewania jest termoizolacja. System 
ogrzewania ma zapewni  komfort termiczny 
u ytkownika budynku, który mo na osi gn
poprzez wytworzenie i przekazanie do po-
mieszcze  energii, zdolnej pokry  straty cie-
p a wynikaj ce z ró nicy pomi dzy tempe-
ratur  wewn trzn  i zewn trzn . O stratach 
tych decyduje przede wszystkim izolacyjno
cian zewn trznych, a tak e stan okien i drzwi. 

Dzi ki termomodernizacji, straty termiczne bu-
dynku z lat 1970–80 mog  si  zmniejszy  na-
wet dwukrotnie.

INSTALACJA
Kolejn  rzecz , na któr  nale y zwróci  uwag ,
jest typ uk adu grzewczego. Nowoczesne kot y
grzewcze s  przystosowane do pracy w uk a-
dach zamkni tych, ci nieniowych. Natomiast 
uk ady grzewcze starego typu by y najcz ciej 

uk adami otwartymi. Uk ad taki nale y za-
mkn , wymieni  stare zawory regulacyjne na 
zawory termostatyczne zw aszcza, e w przy-
padku zamkni cia instalacji, s  one najbar-
dziej newralgicznymi jej punktami – cz sto 
zaczynaj  przecieka .

DOBÓR RÓD A CIEP A
Wspó czesne kot y grzewcze stanowi ród o
ciep a nie tylko dla potrzeb c.o., ale równie
dla potrzeb c.w.u. O wyborze sposobu przygo-
towania c.w.u. decyduje kilka podstawowych 
czynników: maksymalna warto  jednocze-
snych poborów c.w.u., czasy ich trwania oraz 
ich powtarzalno . Wybrany sposób przygoto-
wania c.w.u. b dzie mia  wp yw na moc zasto-
sowanego kot a. Aby zwi kszy  ekonomi  dzia-
ania ca ego systemu nale y tak dobra  moc 

kot a, aby by a jak najbli sza rzeczywistemu 
zapotrzebowaniu budynku na c.o. Minimalna 
temperatura z jak  kocio  mo e pracowa  i jego

moc minimalna, maj  decyduj cy wp yw na 
sprawno  pracy ca ego systemu grzewczego. 

Oszcz dno ci wynikaj ce z zastosowania ko-
t ów kondensacyjnych s  o wiele wi ksze ni
tylko te, wynikaj ce z procesu spalania z wy-
korzystaniem ciep a kondesacji. Kot y konden-
sacyjne wykorzystuj ce sterowanie pogodowe 
mog  dostosowa  swoje parametry pracy (tem-
peratur  i moc) do aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciep o w wi kszym stopniu ni  kot y
klasyczne. Pozwala to na zmniejszenie straty 
ciep a zwi zanej z jego wytwarzaniem, prze-
sy aniem i odbiorem, a co za tym idzie wzra-
sta sprawno  ca ego systemu. 

Szeroka oferta Immergas zapewnia mo liwo
doboru odpowiedniego kot a i modyfikacj  sys-
temu grzewczego w przypadku wzrostu zapo-
trzebowania na c.w.u. lub c.o. np. w przypadku 
powi kszenia rodziny lub rozbudowy domu. 
Wysoka jako  kot ów kondensacyjnych jest 
potwierdzona 5-letnim okresem gwarancji.

Nowoczesne ogrzewanie
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Remont domu czasem wykracza poza malowanie cian i zmian  ustawie-
nia mebli. Unowocze nieniu podlega nie tylko nasz sprz t domowego u yt-
ku, ale równie  technologia grzewcza. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych 
rozwi za  w zakresie systemów grzewczych mo emy zadba  o bezpie-
cze stwo domowników, nasze finanse i komfort wynikaj cy z wykorzy-
stania najnowszych technologii. Poni ej prezentujemy kilka istotnych ele-
mentów, na które warto zwróci  uwag  podczas modernizacji systemu 
grzewczego.
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