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Podgrzewacze
W jakie urz dzenie wyposa y  domow  instalacj  wodn , by zapewni

sta y dop yw ciep ej wody? Do wyboru oprócz kot a dwufunkcyjnego 

i jednofunkcyjnego z zasobnikiem, mamy niezale ne podgrzewacze, 

elektryczne lub gazowe. Który sposób jest ta szy i w jakich warunkach 

si  sprawdzi?

W jaki sposób mo na podgrzewa  wod ?

Do przygotowania c.w.u. wykorzystuje si  urz dzenia przep ywo-

we, które podgrzewaj  wod  na bie co w czasie jej czerpania, oraz 

urz dzenia pojemno ciowe, które podgrzewaj  i przechowuj  wod

w zbiorniku o okre lonej pojemno ci. 

Zasadnicza ró nica mi dzy tymi dwoma rodzajami urz dze  pole-

ga na  zapotrzebowania na moc grzewcz  – przy ogrzewaniu prze-

p ywowym musimy dysponowa  wi ksz  moc , gdy  od tego zale-

y ilo  i temperatura ogrzanej wody. 

W urz dzeniach pojemno ciowych moc grzewcza mo e by  znacz-

nie mniejsza, gdy  podgrzewanie jej roz o one jest w czasie, a woda 

powoli osi ga nastawion  temperatur .

Natomiast pod wzgl dem funkcjonalnym urz dzenia przep ywowe 

umo liwiaj  czerpanie c.w.u. przez dowolnie d ugi czas, ale stru-

mie  wody i jej temperatura s  ograniczone moc  urz dzenia. 

Z kolei podgrzewacze pojemno ciowe pozwalaj  na dysponowa-

nie okre lon  ilo ci  wody o nastawionej temperaturze (zale na 

od pojemno ci zbiornika). Po jej wyczerpaniu musi nast pi  prze-

rwa w poborze c.w.u., potrzebna na dogrzanie wody do po danej 

temperatury. 

Wybór urz dzenia zale y wi c od potrzeb i stylu ycia mieszka -

ców, a tak e od ród o ciep a, jakie s  dost pne w domu. 

Najcz ciej sposób przygotowania c.w.u. zwi zany jest z systemem 

ogrzewania. Najpopularniejsze s  kot y dwufunkcyjne – jedno urz -

dzenie ogrzewa dom i dostarcza ciep  wod . Przy du ym jednoczes-

nym poborze wody stosowane s  natomiast kot y jednofunkcyjne 

z zasobnikiem o du ej pojemno ci. 

W domach, w których nie ma gazu lub kot a na olej opa owy, mon-

towane s  zasobniki z wbudowan  grza k  elektryczn  pozwala-

j c  na podgrzewanie wody w sezonie letnim, gdy nie pracuje np. 

kocio  w glowy. 

W domach ogrzewanych pr dem popularne s  elektryczne pod-

grzewacze pojemno ciowe. Elektryczne podgrzewacze przep y-

wowe, ze wzgl du na du y pobór pr du z sieci, maj  ograniczo-

ne zastosowanie jako podstawowe urz dzenia do przygotowania 

c.w.u., ale dobrze pe ni  swoj  rol  jako urz dzenia wspomagaj -

ce, montowane przy punktach czerpania wody znacznie oddalo-

nych od kot owni. 

Aby podgrzewacz przep ywowy móg  wyprodukowa  wystarczaj c

ilo  ciep ej wody do wype nienia wanny, powinien mie  moc kilkunastu 

kilowatów. Takie urz dzenie wymaga zasilania pr dem trójfazowym, 

dlatego planuj c jego monta , nale y si  zwróci  do zak adu 

energetycznego o zwi kszenie mocy przy czeniowej

fo
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Pojemno  obu tych urz dze  zale y przede wszystkim od liczby mieszka -

ców domu, ale trzeba równie  bra  pod uwag  ich zwyczaje, np. czy korzystaj

g ównie z k pieli w wannie, czy te  pod prysznicem. Dla czteroosobowej rodzi-

ny przyjmuje si  za wystarczaj c  pojemno  w granicach 100–150 l.

Jak dobra  pojemno  podgrzewacza 
pojemno ciowego i zasobnika c.w.u.?

Podgrzewacze 

pojemno ciowe 

oferowane s  w ró nych 

pojemno ciach, np. 60, 

100, 150, 200 l

fo
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Co do c.w.u. – kocio  czy podgrzewacz?

Wybór, czy kupimy niezale ny podgrzewacz, czy te  wykorzystamy kocio  do podgrzewa-

nia wody, zale y przede wszystkim od rodzaju systemu ogrzewania domu.

Je eli mamy kocio  na gaz ziemny, p ynny lub olej opa owy, racjonalne jest wykorzysta-

nie go do przygotowania c.w.u. przez ca y rok. 

W przypadku ogrzewania kot em na paliwo sta e, kominkiem lub pr dem montowany 

jest najcz ciej pojemno ciowy podgrzewacz elektryczny.

W przypadku wykorzystania kot a gazowego istniej  dwie mo liwo ci przygotowania 

c.w.u. – podgrzewanie jej w kotle dwufunkcyjnym lub wspó praca kot a jednofunkcyjne-

go z zasobnikiem ciep ej wody. 

Instalacja z kot em dwufunkcyjnym jest znacznie ta sza i nie zajmuje dodatkowej po-

wierzchni. Pracuje równie  bardziej ekonomicznie, gdy  woda podgrzewana jest jedynie 

w czasie jej czerpania. Wi kszo  kot ów zapewnia mo liwo  równoczesnego czerpania 

wody z dwóch punktów – przy mocy ok. 24 kW uzyskujemy ciep  wod  o temperaturze 

ok. 40°C i przep ywie 12 l/min. Je li pobór wody b dzie wi kszy, to zale nie od automa-

tyki kot a spadnie ci nienie wyp ywaj cej wody lub zmniejszy si  jej temperatura. W ko-

t ach tych d u szy jest czas oczekiwania na ciep  wod  – musi si  ona nagrza  w wy-

mienniku kot a. Niektóre kot y wyposa one s  w niewielki zasobnik o pojemno ci 3–40 l, 

w którym ca y czas magazynowana jest ogrzana woda. 

Instalacja z kot em jednofunkcyjnym i zasobnikiem wymaga kupienia nie tylko samego 

zasobnika, ale równie  dodatkowej armatury (pompy, zaworów) oraz elementów steruj -

cych. Zasobnik taki jest adowany ciep em przekazywanym z wewn trznej w ownicy za-

silanej z kot a c.o. Uk ad automatyki prze cza samoczynnie podgrzewanie wody, gdy jej 

temperatura spadnie poni ej nastawionej warto ci. W zasobniku ustawia si  najcz ciej 

temperatur  60°C, a czas nagrzewania wody zimnej (10°C) od zadanej temperatury wy-

nosi 30–50 min. W czasie przechowywania ciep ej wody wyst puj  straty spowodowane 

przenikaniem ciep a na zewn trz zbiornika. Przeci tnie przyjmuje si , e wynosz  one ok. 

1,5 kWh w ci gu doby. Komfort u ytkowania takich zasobników zale y od prawid owe-

go doboru ich pojemno ci do potrzeb konkretnej rodziny oraz mocy kot a c.o. Instalacj

z zasobnikiem montuje si  przede wszystkim w przypadku, gdy jednocze nie korzysta si

z wielu przyborów sanitarnych np. w dwóch azienkach i kuchni.

Wybór mi dzy pojemno ciowym a przep y-

wowym sposobem podgrzewania wody za-

le y od ród a ciep a, jakim dysponujemy, 

wymaganej wydajno ci oraz rozleg o ci in-

stalacji. Niekiedy doskonale sprawdzaj  si

systemy mieszane, w których cz  instala-

cji zasilana jest z jednego podgrzewacza po-

jemno ciowego, a inna z przep ywowego. Np. 

nie ma sensu doprowadza  ciep ej wody do 

baterii znacznie oddalonej od innych punk-

tów czerpania ciep ej wody, kiedy zu ycie jej 

jest niewielkie. Wystarczy zamontowa  tam 

elektryczny, 10-litrowy podgrzewacz pojem-

no ciowy lub przep ywowy o mocy 4–6 kW. 

Dlatego ka da instalacja powinna by  rozpa-

trywana indywidualnie z uwzgl dnieniem 

m.in. miejsca do zamontowania podgrzewa-

cza, wymaganego komfortu korzystania z cie-

p ej wody, nak adów inwestycyjnych i kosz-

tów eksploatacji.

Przep ywowe 

podgrzewacze 

wody maj

wydajno

od kilku do 

kilkunastu 

litrów cieplej 

wody na 

minut

Kiedy podgrzewa  wod  pojemno ciowo, 
a kiedy przep ywowo?

fo
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Po czenie podgrzewacza przep ywo-

wego z niewielkim podgrzewaczem 

pojemno ciowym jest rozwi zaniem 

zwi kszaj cym komfort korzystania 

z c.w.u. Uzyskujemy wtedy efekt nie-

mal natychmiastowego wyp ywu cie-

p ej wody, podobnie jak w systemach 

z zasobnikiem. Przy bardziej rozga -

zionej instalacji mo liwe jest równie

zamontowanie obiegu cyrkulacyjnego 

pod czonego do podgrzewacza pojem-

no ciowego.

Czy warto czy
podgrzewacz 
pojemno ciowy 
z przep ywowym 
w jednej instalacji?

Jednopunktowy, przep ywowy 

podgrzewacz wody jest dobrym 

rozwi zaniem w toalecie, oddalonej od 

pozosta ych urz dze  sanitarnych. Mo e

by  montowany zarówno na baterii, 

jak i pod umywalk . Niektóre modele 

wyposa ane s  we w asn  bateri ,

równie  prysznicow

fo
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Jaki podgrzewacz kupi : elektryczny czy gazowy?

Wybór podgrzewacza zale y od dost pu do 

sieci gazowej. Ze wzgl du na znacznie ni -

szy koszt ciep a pozyskanego z gazu pod-

grzewacz gazowy jest rozwi zaniem eko-

nomiczniejszym. 

Podgrzewacz gazowy zazwyczaj wymaga 

pod czenia do komina, przez który odpro-

wadzane b d  spaliny. Mo na równie  ku-

pi  podgrzewacz z zamkni t  komor  spa-

lania i wtedy, je li jego moc nie przekracza 

21 kW, rur  spalinow  mo na wyprowadzi

przez cian .

Podgrzewacz elektryczny jest znacznie 

dro szy w eksploatacji od gazowego, na-

wet przy wykorzystaniu nocnej taryfy cen 

za energi . Przy urz dzeniach przep ywo-

wych ograniczeniem w ich zamontowaniu 

mo e by  niewystarczaj cy przydzia  mocy 

– zale nie od przeznaczenia pobieraj  bo-

wiem 6–18 kW.

Gazowy podgrzewacz pojemno ciowy Elektryczny podgrzewacz pojemno ciowy

pod czenie 
ciep ej wody

ci nieniowo-temperaturowy 
zawór bezpiecze stwa

pianka 
izolacyjna

rura odprowadzaj ca 
gazy spalinowe 

do komina

anoda dezaktywuje 
korozyjne dzia anie 
wody i przed u a

ywotno  zbiornika

zawór
spustowy

termostat

pobór c.w.u.

pod czenie 
zasilania z sieci

dolna
grza ka

pianka 
izolacyjna

zawór 
bezpiecze stwa

doprowadzenie
zimnej wody

anoda dezaktywuje
korozyjne dzia anie wody 

i przed u a ywotno
zbiornika

termostat

zwór
spustowy

Moc przep ywowych podgrzewaczy wody 

jest ci le zwi zana z wymaganym prze-

p ywem i temperatur  wody. Przy podgrze-

waniu wody o 35°C zapotrzebowanie mocy 

wynosi 2,4 kW na ka dy 1 litr przep ywaj -

cej wody/minut .

Przy umywalkach wyp yw wody nie powi-

nien by  mniejszy ni  2 l/min (najcz ciej 

przyjmuje si  3–4 l/min), a przy zlewozmywa-

kach i prysznicach – 5–6 l/min. Zak adaj c, e

nape nianie wanny nie powinno trwa  d u-

ej ni  15 min., potrzebny b dzie przep yw 

wody przynajmniej 8 litrów/ min. 

Trzeba te  pami ta , e urz dzenia prze-

p ywowe powinny pracowa  przy mo liwie 

niskiej temperaturze wyp ywaj cej wody 

(40–45°C), co w zupe no ci wystarczy do ce-

lów higienicznych. Dzi ki temu uzyskamy 

silny strumie , a w przypadku domieszania 

zimnej wody nie b dzie zbyt gwa townego 

spadku temperatury wody, gdy zwi kszy si

jej pobór w innym miejscu. W zlewozmywa-

kach, gdzie potrzebna jest wy sza temperatu-

ra, mo na zamontowa  dodatkowy podgrze-

wacz tylko do tego celu.

fo
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Wydajno  elektrycznego podgrzewacza przep ywowego zamontowanego pod prysznicem (a) 

i pod zlewozmywakiem (b) nie powinna by  ni sza ni  5–6 l/min

fo
t.
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a b

Pojemno ciowe: 
 gazowe:  1500 z  (moc 8,9 kW, pojemno  151 l)

  2400 z  (moc 11,7 kW, pojemno  189 l)

 elektryczne:  800 z  (moc 1,5 kW, pojemno  120 l)

  3200 z  (moc 3 kW, pojemno  300 l)

Przep ywowe:
 gazowe:  900 z  (moc 17,4 kW, wydajno  10 l/min)

  2500 z  (moc 24,4 kW, wydajno  14 l/min)

 elektryczne:  400 z  (moc 4 kW, wydajno  1,9 l/min)

  500 z  (moc 5 kW, wydajno  2,9 l/min)

Ile kosztuj  podgrzewacze wody?

Jak dobra  moc podgrzewaczy przep ywowych?

BD9_TwojDom_podgrzewacze.indd 74BD9_TwojDom_podgrzewacze.indd   74 2008-08-18 20:07:512008-08-18   20:07:51


