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Uzyskanie ciep ej wody u ytkowej w ka dym domu jest jednym z wa niej-

szych problemów do rozwi zania. Oczywi cie najprostszym i cz sto najta -

szym sposobem jest wykorzystanie kot ów c.o. czyli zastosowanie urz dze

dwufunkcyjnych lub jednofunkcyjnych z zasobnikami ciep ej wody. Jednak 

nie zawsze jest to rozwi zanie korzystne np.:

 przy wielu punktach poboru wody znacznie oddalonych od ród a ciep a

(g ównie w du ych parterowych budynkach o rozcz onkowanej bryle);  

 przy stosowaniu urz dze  wymagaj cych bardzo du ych ilo ci ciep ej

wody (wanny z hydromasa em);

 w domach o niewielkim zapotrzebowaniu na moc grzewcz  (w budynkach 

energooszcz dnych, a zw aszcza pasywnych);

 w budynkach wykorzystywanych okresowo (nie tylko w domach letnisko-

wych).

W takich sytuacjach o wiele lepszym rozwi zaniem jest zastosowanie in-

stalacji z tzw. podgrzewaczami wody. Dost pnych jest wiele rodzajów tych 

urz dze  – od bardzo ma ych s u cych jedynie do ogrzania wody nad umy-
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walk , czy zlewem, przez wi ksze zasi-

laj ce prysznic lub wann , a  po ca kiem 

du e mog ce zaspokoi  wszystkie odbior-

niki ciep ej wody w ca ym budynku. Warto 

wi c pami ta , e w a ciwy wybór zale y

od wielu czynników, a skutkami ewentual-

nych b dów s  zwykle: 

 zwi kszone koszty uzyskania c.w.u.; 

 brak komfortu oznaczaj cy d ugie ocze-

kiwanie na ciep  wod ;

 strumie  wody o s abym lub zmiennym 

ci nieniu;

 niedostateczna ilo  ciep ej wody przy-

gotowana w okre lonym czasie. 

Rodzaje podgrzewaczy wody
Rozró nia si  dwa podstawowe sposo-

by ogrzewania c.w.u. i zwi zane tym kon-

strukcje. 

Pierwsze to tzw. podgrzewacze prze-

p ywowe, w których po odkr ceniu kranu 

uruchamiane jest urz dzenie podgrzewaj -

ce przep ywaj c  wod .

Drugie to tzw. podgrzewacze pojemno-

ciowe, gdzie zgromadzona w zbiorniku 

woda stale jest ogrzewana do wymaganej 

temperatury. 

Oba rodzaje urz dze  mog  by  zasilane 

energi  elektryczn  lub gazem oraz w spo-

sób po redni przy wykorzystaniu inne-

go czynnika grzewczego np. gor cej wody 

z kot ów c.o., kolektorów s onecznych, 

pomp ciep a itd. Wa ne jest, aby podgrze-

wacze pojemno ciowe by y dobrze za-

izolowane przed stratami ciep a, dlatego 

umieszcza si  je w grubej warstwie izola-

cji z pianki poliuretanowej lub polistyrenu 

o zwi kszonej g sto ci. W dobrze ocieplo-

nym zbiorniku spadek temperatury wody 

powinien by  mniejszy od 1°C/h. 

Przep ywowe podgrzewacze gazowe

To popularne urz dzenia potocznie nazy-

wane termami albo „junkersami”, w któ-

rych ruch wody powoduje zap on palnika 

gazowego i w konsekwencji jej podgrza-

nie. Dost pne s  podgrzewacze gazowe 

o mocy od 4,8 kW do 24 kW. Ka de urz -

dzenie mo e ogrzewa  tylko ograniczon

ilo  wody o zadanej temperaturze (najcz -

ciej 40–60°C). Te o mniejszej mocy s  wy-

starczaj ce do zawieszenia nad umywalk

lub zlewem, wi ksze nadaj  si  do niezbyt 

du ego domu jednorodzinnego, gdzie jed-

nocze nie mo e by  w czony tylko jeden 

odbiornik ciep ej wody (np. natrysk, wan-

na) ewentualnie dwa mniejsze (np. zlew 

+ umywalka). 

Pod wzgl dem konstrukcyjnym gazowe 

podgrzewacze przep ywowe ró ni  si  spo-

sobem zap onu gazu:

starego typu termy z p omykiem dy ur-

nym (pilotem), których najwi ksz  zale-

t  jest niezawodno  dzia ania urz dzenia, 

natomiast wad  stosunkowo du e koszty 

eksploatacyjne (w ci gu roku p omyk zu y-

wa do 150 m3 gazu).

s  równie  termy z zap onem automatycz-

nym zasilanym przez dodatkowe baterie 

(wymagaj  wymiany baterii co jaki  czas)

oraz z generatorem hydrodynamicznym, 

który jest nap dzany strumieniem wody 

i wytwarza energi  elektryczn  potrzeb-

n  do zap onu palnika (to najnowsze i naj-

oszcz dniejsze rozwi zanie)

Podobnie jak kot y, podgrzewacze gazo-

we mog  wyst powa  w wersji z otwart

lub zamkni t  komor  spalania. 

Pierwsze pobieraj  powietrze z najbli -

szego otoczenia, czyli azienki, kuchni, po-

mieszczenia technicznego. Z tego wzgl -

du nale y je montowa  w pomieszczeniach 

o kubaturze co najmniej 8 m3 oczywi cie 

ze sprawnie dzia aj c  wentylacj  oraz 

wystarczaj cym nap ywem wie ego po-

wietrza. Warto przy tym pami ta , e we 

wspó czesnych, szczelnych domach zwy-

 Zasada dzia ania gazowego przep ywowego podgrzewacza wody
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kle konieczne jest doprowadzenie powietrza 

zewn trznego dodatkow  rur  (o przekroju 

min. 200 cm2) umieszczon  w cianie, pod 

pod og  lub odr bnym przewodem komino-

wym. Do odprowadzania spalin zaleca si

stosowanie przewodów z materia ów kwa-

soodpornych ze wzgl du na stosunkowo 

du  ilo  wytwarzanego kondensatu.

Drugie, czyli podgrzewacze gazowe z za-

mkni t   komor  spalania mog  by  insta-

lowane w dowolnym pomieszczeniu pod 

warunkiem, e ma przynajmniej jedn

przegrod  zewn trzn . Tzw. obwód gazów 

spalinowych obejmuj cy wlot powietrza, 

komor  spalania i odprowadzenie spalin 

jest szczelnie odizolowany od powietrza 

wewn trz  pomieszczenia. 

Termy gazowe maj  trzy rodzaje zabez-

piecze : przed wyp ywem gazu z urz dze-

nia przy braku p omienia nad palnikiem, 

przed przegrzaniem wymiennika ciep a

oraz przed wyp ywem spalin do pomiesz-

czenia. W zale no ci od urz dzenia tempe-

ratur  wody mo na regulowa  r cznie lub 

automatycznie.

Przep ywowe podgrzewacze elektryczne 

To urz dzenia, w których równocze nie 

z odkr ceniem zaworu w czana jest grza -

ka elektryczna podgrzewaj ca przep ywa-

j c  wod . Zapewniaj  spory komfort u yt-

kowania cho  nale y pami ta , e podczas 

pracy pobieraj  do  du o pr du. Ma e

o mocy 3–5,5 kW podgrzewaj ce 1,5–3 litra 

wody na minut  zasilane s  pr dem jedno-

fazowym. Najlepiej sprawdzaj  si  umiesz-

czone nad zlewem lub umywalk  tym 

bardziej, e zwykle wyposa one s  w wy-

lewk  ewentualnie ko cówk  prysznico-

w . Urz dzenia wielopunktowe o mocy 

6–27 kW i mog ce ogrza  wod  u ywan

zarówno w kuchni, jak i w azience wyma-

gaj   pod czenia do instalacji trójfazowej. 

Równie  s  na tyle niewielkie, e cz sto 

mo na je ukry  w szafce kuchennej, cho

zwykle wiesza si  je na cianach. 

Gazowe podgrzewacze pojemno ciowe

To urz dzenia, w których palnik znajdu-

je si  w dolnej cz ci zbiornika z wod .

Kiedy zostaje w czony spaliny przep y-

waj  przez pionowy kana  umieszczony 

w rodku urz dzenia i ogrzewaj  wod .

Przystosowane s  do zasilania wszystki-

mi rodzajami gazu. Do ogrzania 200 litrów 

wody wystarczy im moc zaledwie 10 kW. 

Urz dzenia o pojemno ci do 120 litrów 

mo na wiesza  si cianie – wi ksze zwy-

kle s  stoj ce. Podgrzewacze gazowe mu-

sz  by  pod czone do komina, a ich usy-

tuowanie musi spe nia  wymogi podobne, 

jak dla term gazowych (w zale no ci od 

typu komory spalania).

Elektryczne podgrzewacze pojemno ciowe

To urz dzenia, w których do ogrzania 

zgromadzonej w nich wody wykorzystuje 

si  grza ki elektryczne – jedn  lub kilka co 

umo liwia prac  podgrzewacza ze zmien-

n  moc  dostosowan  do aktualnych po-

trzeb. Mo na w ród nich wyró ni :

niewielkie, jednopunktowe podgrzewa-

cze bezci nieniowe o mocy 1,5–2,0 kW (za-

silane pr dem jednofazowym) s u ce do 

szybkiego podgrzania ma ej ilo ci wody 

(5–15 l). Odkr caj c zawór ciep ej wody, 

faktycznie powoduje si  dop yw wody 

zimnej do podgrzewacza, a tym samym 

„wypychanie” na zewn trz wody ogrza-

nej. Wylot ciep ej wody jest stale otwar-

ty. Podgrzewacze tego typu montowane s

wy cznie nad lub pod punktem czerpania 

(umywalk , zlewem). Zawsze wyposa one

s  w specjalne baterie trójdro ne (spe nia-

j ce funkcje zaworów bezpiecze stwa), 

wi ksze, mieszcz ce nawet setki litrów 

podgrzewacze ci nieniowe, które charakte-

fo
t.

 A
ri

st
on

 Gazowy 

podgrzewacz 

pojemno ciowy

 Zasada dzia nia gazowego podgrzewacza 

pojemno ciowego

zimna woda

ciep a woda 
u ytkowa

fo
t.

 E
le

kt
ro

m
et

 Budowa podgrzewacza 

elektrycznego

fo
t.

 K
os

p
el

 Ma a terma elektryczna doskonale sprawdza si  np. nad umywalk
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ryzuj  si  tym, e dop yw zimnej wody jest stale otwarty, a cie-

p  wod  uzyskuje si  otwieraj c zawór standardowej baterii. 

Z tego wzgl du musi by  przed nim zainstalowany zawór bez-

piecze stwa. Podgrzewacze ci nieniowe mog  by  urz dzenia-

mi wielopunktowymi. Maj  moc 1–6 kW przy obj to ci 30–200 l. 

Zwykle zasilane s  pr dem jednofazowym, ale dost pne s  tak e

urz dzenia trójfazowe. 

W tradycyjnych podgrzewaczach grza ki zanurzone s  bezpo-

rednio w wodzie. To proste i tanie rozwi zanie ma jednak pew-

n  wad . Problemem jest bowiem wytr canie si  kamienia ko-

t owego. Osadzaj c si  na grza ce powoduje spadek sprawno ci 

urz dzenia. W nowocze niejszych (dro szych) urz dzeniach 

stosowane s  grza ki ceramiczne umieszczone w obudowie. 

Dzi ki temu, e nie stykaj  si  bezpo rednio z wod  – osadzania 

si  kamienia jest znacznie ograniczone. Problemem jest równie

korozja zbiorników. Od tego w jaki sposób zabezpieczono przed 

ni  podgrzewacz zale y jego trwa o  i cena. Najta sze zbiorniki 

produkowane s  ze stali ocynkowanej. Dro sze, powleka si  spe-

cjaln  emali  lub wykonuje w ca o ci ze stali nierdzewnej. 

Podgrzewacze pojemno ciowe o innym ródle zasilania

To urz dzenia wspó pracuj ce z kot ami c.o., kominkami 

z p aszczem wodnym, pompami ciep a lub kolektorami s onecz-

nymi, w których c.w.u. ogrzewana jest ciecz  (wod , glikolem) 

znajduj c  si  w odr bnej instalacji grzewczej. W urz dzeniach 

tych woda mo e by  ogrzewana za pomoc :

w ownicy o du ej powierzchni grzewczej, która zanurzona 

jest w zbiorniku podgrzewacza. P yn ca ni  gor ca woda oczy-

wi cie ogrzewa nap ywaj c  c.w.u. 

 Elektryczny podgrzewacz przep ywowy o wi kszej mocy najcz ciej 

wymaga zasilania pr dem trójfazowym

fo
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p aszcza wodnego (konstrukcja typu 

zbiornik w zbiorniku), w którym czyn-

nik grzewczy (woda) znajduje si  pomi -

dzy ciankami  zbiornika wewn trznego 

(zawieraj cego c.w.u.) i zewn trznego sta-

nowi cego obudow  podgrzewacza. Takie 

podgrzewacze mog  by  po czone jedn

obudow  z kot em c.o.

Zbiorniki wspó pracuj ce z kolektora-

mi s onecznymi musz  mie  drugie alter-

natywne ród o ciep a (grza k  elektryczn

lub w ownic  po czon  z kot em, komin-

kiem itp.). Dzi ki temu mo liwe jest uzy-

skiwanie ciep ej wody równie  w okresie 

jesienno-zimowym. Przy standardowych 

rozwi zaniach wielko  zasobnika powin-

na by  przynajmniej 1,5 razy wi ksza od 

dziennego zapotrzebowania na c.w.u. 

W po czeniu z kolektorem s onecznym 

korzystne jest stosowanie tzw. zasobnika 

warstwowego podwy szaj cego sprawno

ca ego uk adu: woda podgrzana w kolekto-

rze dostarczana jest do dolnych, ch odnych 

warstw zasobnika, gdzie wskutek wi kszej 

ró nicy temperatur efektywniej przekazuje 

zgromadzone ciep o.

Zastosowanie kolektorów s onecznych 

zmniejsza wydatki na ogrzewanie wody 

w okresie od kwietnia do pa dziernika.

Wa ne parametry 
maj ce wp yw na wybór 
podgrzewacza

W a ciwe dobranie jego pojemno ci 

do rzeczywistych potrzeb rodziny. W do-

mach jednorodzinnych najcz ciej stosu-

je si  zasobniki o pojemno ci 100–200 l. 

W przypadku zainstalowania wanny z hy-

dromasa em lub kolektorów s onecznych 

potrzebne s  zbiorniki o obj to ci 

200–300 l. 

Warto jednak pami ta , e w domach ener-

gooszcz dnych przy zastosowaniu najno-

wocze niejszych podgrzewaczy mo liwe 

jest uzyskanie odpowiedniej ilo ci ciep ej

wody przy zasobnikach o pojemno ci od-

powiednio 50–80 l, a przy zwi kszonym 

zu yciu – zaledwie 120 l.

Warstwowy zasobnik c.w.u.
To pojemnik na ciep  wod , który w zale no ci od tego z jakim urz dzeniem grzewczym 

wspó pracuje mo e by  jedynie zasobnikiem magazynuj cym wod  (np. w kot ach dwu-

funkcyjnych) lub podgrzewaczem pojemno ciowym (np. przy zasilaniu kolektorem s o-

necznym). Wykorzystuje si  w nim w a ciwo , e l ejsza, czyli ciep a woda zawsze gro-

madzi si  w górnej cz ci zbiornika. Umo liwia to zaoszcz dzenie energii oraz czasu. 

W 100–200 litrowym zasobniku warstwowym ju  po kilku minutach dost pne jest 15–20 l 

ciep ej wody. A to przecie  wystarczy do umycia naczy , skorzystania z umywalki, a czasa-

mi nawet prysznica. Pozosta  obj to  wody mo na ogrzewa  do wymaganej temperatu-

ry co trwa zwykle 2–4 godziny. Ale mo na te  jej nie podgrzewa  przez kilka lub kilkana cie 

godzin (np. w nocy), a  do momentu, w którym b dzie potrzebna ciep a woda (np. po obu-

dzeniu si ), a to oznacza zysk. Przy du ym poborze wody (np. korzystaniu z wanny) koniecz-

ne jest ogrzanie ca ej obj to ci zbiornika, wówczas warstwowy zasobnik c.w.u. pracuje jak 

zbiornik o zmiennej obj to ci.

 Zasobnik z w ownic

woda ciep a

zasilanie 
wody 
grzewczej

powrót 
wody
grzewczej

woda 
zimna

 Zasobnik z zewn trznym 

p aszczem wodnym okalaj cym 

zbiornik tzw. zbiornik w zbiorniku

cyrkulacja

woda ciep a

powrót wody grzewczej

zasilanie wody grzewczej

woda zimna

ciep a woda

powrót wody z instalacji 
kot owej

zasilanie wody z instalacji 
kot owej

wymiennik obiegu 
grzewczego

wymiennik ciep a obiegu 
solarnego

zasilanie obiegu 
solarnego

powrót obiegu solarnego

woda zimna

 Budowa zasobnika c.w.u.  zasilanego z dwóch róde
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Miejsce na zbiornik powinno by  tak do-

brane, aby odleg o ci do poszczególnych 

punktów poboru wody by y jak najmniej-

sze. W przypadku ich oddalenia o wi -

cej ni  3 m powinno si  montowa  pom-

p  cyrkulacyjn  i dodatkowe rury zwrotne, 

w których stale kr y ciep a woda (zwi k-

szone koszty inwestycyjne). Brak takiej in-

stalacji spowoduje d ugie oczekiwanie na 

ciep  wod , spore straty energii oraz wy-

ch odzonej wody sp ywaj cej z rur. 

Przy du ych odleg o ciach korzystne 

jest stosowanie podgrzewaczy pojemno-

ciowych oraz niewielkich elektrycznych 

urz dze  przep ywowych osobno monto-

wanych w najbardziej odleg ych punktach 

poboru.

Podgrzewacze gazowe s  ta sze w eks-

ploatacji od elektrycznych i nale y je sto-

sowa  zawsze, gdy dysponuje si  gazem 

z sieci. Nawet pomimo tego, e konieczne 

jest wybudowanie komina. 

Podgrzewacze elektryczne o mocy po-

wy ej 6 kW, wymagaj  doprowadzenia za-

silania trójfazowego. 

Sprawno  podgrzewaczy gazowych wy-

nosi 85–86%, a elektrycznych 99%. Jednak 

w przypadku urz dze  pojemno ciowych 

wiele zale y od rodzaju konstrukcji – w a-

ciwo ci wymiennika ciep a, regulacji oraz 

zastosowanej izolacji cieplnej. 

Podgrzewacze pojemno ciowe mog

zmagazynowa  du  ilo  ciep ej wody 

i wyda  j  równocze nie z wielu punktów 

czerpalnych. S  korzystne przy du ym zu-

yciu c.w.u. Ich wad  s  tzw. straty ciep a

postojowego, czyli dobowe straty energii 

zu ywanej na utrzymywanie  okre lonej 

temperatury zgromadzonej wody. 

W podgrzewaczach przep ywowych 

woda nie powinna by  ogrzewana do wy-

sokiej temperatury – najlepiej 40–45°C. Tak 

jest po prostu taniej, poniewa  zu ywa si

mniej energii.

W typowych podgrzewaczach pojem-

no ciowych zwykle nie op aca si  pod-

grzewa  wody do temperatury 60–65ºC, 

a nast pnie miesza  j  z zimn  w celu uzy-

skania wi kszej ilo ci wody o temperaturze 

40–45°C.
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 Kolektory s oneczne do zasilania c.w.u. zainstalowane na dachu 

budynku mieszkalnego
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Rodzaj punktu 

czerpalnego

podgrzewacze elektryczne podgrzewacze gazowe

przep ywowe pojemno ciowe przep ywowe pojemno ciowe

umywalka
jednofazowe

3 kW

bezci nieniowe

5–10 l
od 5 kW –

zlew 
jednofazowe 

5 kW

ci nieniowe

10–20 l
od 7 kW –

zlew i umywalka
trójfazowe

9–18  kW

ci nieniowe

10–50 l
od 8 kW 50 l

natrysk
trójfazowe

12–18  kW

ci nieniowe

50 l
od 8 kW 50 l

zlew, umywalka, 

wanna

trójfazowe

21–24  kW

ci nieniowe

150–200 l
od 11–19 kW 150–200 l

zlew, umywalka, 

wanna, natrysk

trójfazowe

21–27  kW

ci nieniowe

120–300 l
od 19–24 kW 250–300 l

Dobór podgrzewaczy w zale no ci od zapotrzebowania 

na ciep  wod
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