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Modernizacja instalacji
grzewczej czêsto oznacza
po prostu wymianê kot³a
na nowy. Bywa po³¹czona
ze zmian¹ wykorzystywanego paliwa, mo¿e siê ³¹czyæ
z modernizacj¹ ca³ej
kot³owni. Potem przychodzi
czas na rury, komin
i grzejniki... Kompleksowa
modernizacja, chocia¿
uci¹¿liwa i droga, przynosi
du¿e korzyœci w postaci
obni¿enia kosztów
ogrzewania i podniesienia
bezpieczeñstwa u¿ytkowania w samej kot³owni.

fot. BRUGMAN

TOMASZ PABUR

WYMIANA INSTALACJI C.O.

Nowoczeœniej, czyli
oszczêdniej
W

ymiana kot³a jest potrzebna,
gdy:
Q stare urz¹dzenie jest wyeksploatowane i nie spe³nia swojej funkcji;
Q dla obni¿enia kosztów ogrzewania
zmieniamy paliwo lub kocio³ chcemy zast¹piæ sprawniejszym;
Q obs³uga starego kot³a zajmuje nam za
du¿o czasu i chcemy zast¹piæ go w pe³ni
zautomatyzowanym;
Q ociepliliœmy budynek, a wiêc zmieni³o
siê jego zapotrzebowanie na ciep³o.
Najczêœciej modernizujemy instalacje c.o.
typu otwartego ze starym i nieekonomicznym kot³em na wêgiel i ¿eliwnymi grzejni-
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kami cz³onowymi. Je¿eli w pobli¿u domu
nie ma sieci gazu ziemnego, mo¿emy wybraæ gaz p³ynny, olej opa³owy albo paliwo
sta³e – w tym coraz bardziej popularn¹ biomasê. O wyborze decyduje lokalizacja budynku i dostêpnoœæ paliw.

GDZIE ZAMONTOWAÆ
KOCIO£?
Kiedy zmieniamy paliwo ze sta³ego na gaz
p³ynny lub olej opa³owy, powinniœmy siê liczyæ z koniecznoœci¹ przeróbek, które
umo¿liwi¹ sk³adowanie nowego paliwa.
Sprawa jest o wiele prostsza, gdy wymieniamy na nowy tylko stary kocio³ gazowy, po-

niewa¿ wymagania dotycz¹ce kot³owni s¹
zazwyczaj spe³nione.
Kocio³ gazowy. Zarówno kocio³ na gaz
ziemny, jak i p³ynny mo¿na zamontowaæ
w dowolnym pomieszczeniu – nie tylko
w kot³owni, ale tak¿e w kuchni lub ³azience, dziêki czemu odzyska siê pomieszczenie, które wczeœniej by³o sk³adem opa³u.
Miejsce zamontowania kot³a dostosowuje
siê do jego rodzaju:
Q urz¹dzenie z otwart¹ komor¹ spalania
wymaga kot³owni lub pomieszczenia nieprzeznaczonego na sta³y pobyt ludzi, do którego doprowadzona jest odpowiednia iloœæ
œwie¿ego powietrza niezbêdnego do spalania.
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POMIESZCZENIE NA STA£Y
POBYT LUDZI

fot. OGNIWO

Pomieszczenie nie jest przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi, jeœli ³¹czny czas przebywania w nim tych samych osób jest krótszy
ni¿ dwie godziny w ci¹gu doby.

Korzystanie z e wspó³czesnych kot³ów na paliwo sta³e nie jest ju¿ tak uci¹¿liwe jak dawniej dziêki automatycznemu systemowi podawania paliwa

MOC NOWEGO KOT£A
Moc kot³a trzeba dobraæ do spe³nianej
przez niego funkcji: czy dostarczaæ ma
tylko ciep³a do ogrzewania budynku,
czy te¿ nie tylko ogrzewaæ dom, ale te¿
równoczeœnie przygotowywaæ ciep³¹
wodê.
Ciep³a woda mo¿e byæ przygotowywana na
dwa sposoby – w kotle:
Q jednofunkcyjnym z zasobnikiem albo
Q dwufunkcyjnym.
Kocio³ jednofunkcyjny z zasobnikiem podgrzewa ca³¹ wodê zgromadzon¹ w zasobniku, kocio³ dwufunkcyjny podgrzewa ciep³¹
wodê w sposób przep³ywowy, wtedy, gdy
z niej korzystamy.
Moc kot³a jednofunkcyjnego na potrzeby centralnego ogrzewania powinna pokrywaæ 90% zapotrzebowania budynku
na ciep³o. Jeœli ma byæ do niego do³¹czony zasobnik, moc ta musi byæ skorygowana do wartoœci pozwalaj¹cej ogrzaæ
wodê u¿ytkow¹. Do obliczenia zapotrzebowania starszych budynków na ciep³o
zazwyczaj stosuje siê metodê wskaŸnikow¹: na podstawie roku jego budowy
firmy handlowe okreœlaj¹ przybli¿on¹
moc kot³a.
Moc kot³a mo¿na te¿ oszacowaæ samodzielnie: w tym celu na tabliczce znamionowej
starego urz¹dzenia odczytujemy jego moc
i w zale¿noœci od tego, czy pomieszczenia
by³y przegrzane lub niedogrzane, zmniejszamy j¹ albo zwiêkszamy.
Problemem bêdzie okreœlenie mocy kot³a
dla starego budynku, który zosta³ ocieplony.
Wtedy najlepszym rozwi¹zaniem jest obliczenie przez projektanta instalacji grzewczych zapotrzebowania na moc ciepln¹.
Moc kot³ów dwufunkcyjnych dobiera siê
na podstawie mocy potrzebnej do przygotowania c.w.u. Jest ona wiêksza ni¿ moc kot³a
jednofunkcyjnego. Najmniejsza zalecana
moc kot³a – ze wzglêdu na ciep³¹ wodê – powinna wynosiæ 24 kW. Nienale¿ycie dobrana moc kot³a spowoduje niew³aœciwe funkcjonowanie instalacji, bo jeœli moc urz¹dzenia bêdzie:

fot. KOSPEL

Uwaga. Spaliny musz¹ byæ odprowadzane
przez komin o d³ugoœci min. 4 m.
Q kocio³ z zamkniêt¹ komor¹ spalania
mo¿emy wybraæ, jeœli nie chcemy traciæ
miejsca na kot³owniê, bo jest on tak skonstruowany, ¿e powietrze potrzebne do procesu spalania pobiera nie z pomieszczenia,
w którym siê znajduje, ale z zewn¹trz budynku tzw. przewodem powietrzno-spalinowym. Jest ono zasysane rur¹ zewnêtrzn¹,
drug¹ zaœ, umieszczon¹ wspó³osiowo, usuwane s¹ na zewn¹trz spaliny. Kot³y te s¹
bezpieczniejsze od tradycyjnych, gdy¿ proces spalania jest w nich odizolowany od pomieszczenia. Ponadto kot³y te mo¿na zabudowaæ np. w ci¹gu szafek kuchennych.
Kocio³ olejowy. Jeœli takim mamy zamiar
zast¹piæ stary kocio³ na paliwo sta³e, pomieszczenie przeznaczone do sk³adowania
opa³u bêdzie mo¿na wykorzystaæ na magazyn oleju.
Decyduj¹c siê na kocio³ olejowy musimy
pamiêtaæ, ¿e ha³as towarzysz¹cy pracy palnika mo¿e byæ uci¹¿liwy, zw³aszcza w godzinach nocnych, kiedy jest bardzo cicho.
Drugim mankamentem takiej zmiany paliwa mo¿e byæ zapach oleju unosz¹cy siê
w pobli¿u jego magazynu i w pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest kocio³. Dzieje
siê tak, mimo ¿e zbiorniki na olej maj¹ coraz bardziej nowoczesne rozwi¹zania ograniczaj¹ce wydobywanie siê zapachu oleju.
Kocio³ na paliwo sta³e. Chc¹c wymieniæ
stary kocio³ na paliwo sta³e na urz¹dzenie
nowoczesne, musimy wygospodarowaæ odpowiednie miejsce do sk³adowania paliwa.
Kocio³ pracuje bowiem efektywnie tylko
wtedy, gdy paliwo ma nisk¹ wilgotnoœæ,
a do tego potrzebne s¹ odpowiednie warunki jego przechowywania. Warto te¿ przewidzieæ miejsce na podajnik i zasobnik paliwa. Nowe kot³y na paliwo sta³e s¹ w pe³ni
zautomatyzowane, dziêki czemu nie wymagaj¹ czêstej kontroli.
Kocio³ elektryczny. Ma najwiêksz¹
sprawnoœæ ze wszystkich kot³ów. Nie wymaga kot³owni, sprawnej wentylacji ani
wymiany komina. Jest te¿ bezpieczny
– nie grozi wybuchem gazu, nie stwarza
zagro¿enia zaczadzeniem itp. Do wyboru
s¹ zarówno urz¹dzenia jednofunkcyjne,
jak i dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem. Kot³ami elektrycznymi naj³atwiej sterowaæ – najszybciej dopasowuj¹
swoj¹ moc do zapotrzebowania na ciep³o.
Ogrzewanie pr¹dem jest jednak najdro¿sze – dobrze sprawdzi siê w domach
rekreacyjnych.

Kocio³ elektryczny nie wymaga osobnej kot³owni
Q

Q

zbyt ma³a, pomieszczenia mog¹ byæ niedogrzane
zbyt du¿a, kocio³ bêdzie siê czêsto w³¹cza³ i wy³¹cza³ albo pracowa³ przez wiêkszoœæ czasu z czêœciow¹ moc¹, co spowoduje jego szybsze zu¿ycie i spalanie
wiêkszej iloœci paliwa.
Uwaga: Kocio³ na gaz ziemny mo¿na zamontowaæ niemal w dowolnym pomieszczeniu
w domu, ale kocio³ na gaz p³ynny nie mo¿e
znajdowaæ siê w piwnicy czy suterenie, lecz
jedynie w pomieszczeniu usytuowanym powy¿ej poziomu terenu.
Pamiêtajmy, ¿e zbiorniki gazu p³ynnego mo¿na umieœciæ tylko na zewn¹trz budynku. Ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkowania
zbiorniki nie mog¹ znajdowaæ siê w zag³êbieniach terenu, w miejscach podmok³ych ani
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Przed
podjêciem decyzji o wyborze gazu p³ynnego
jako paliwa warto upewniæ siê w firmie je
sprzedaj¹cej, czy w naszym przypadku bêdzie
mo¿liwe korzystanie z niego i jakie prace
dostosowawcze nale¿y wykonaæ.
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NOWY KOCIO£
I CO DALEJ?
Zmieniaj¹c kocio³ na paliwo sta³e na kocio³
opalany gazem lub olejem, musimy siê liczyæ z koniecznoœci¹ wymiany ca³ej instalacji. Kocio³ na paliwo sta³e wspó³pracuje
z regu³y z instalacj¹ grawitacyjn¹ typu
otwartego, czyli zabezpieczon¹ otwartym
naczyniem wzbiorczym oraz rurowym systemem odpowietrzaj¹cym. Instalacja grawitacyjna charakteryzuje siê du¿ymi œrednicami rur, a kontakt wody grzewczej z powietrzem powoduje przyspieszon¹ korozjê wymiennika w kotle, rur i grzejników.
Kot³y gazowe i olejowe wymagaj¹ pracy
w systemach zamkniêtych z naczyniem
przeponowym i automatycznymi odpowietrznikami. Powietrze zewnêtrzne nie ma
wtedy dostêpu do wody w instalacji. Dziêki
temu instalacja znaczniej wolniej koroduje,
a wiêc jej ¿ywotnoœæ jest wiêksza. Naczynie
wzbiorcze zabezpiecza instalacjê przed
wzrostem ciœnienia spowodowanym rozszerzalnoœci¹ ciepln¹ wody w obiegu. Jego
wielkoœæ dobiera siê stosownie do pojemnoœci instalacji oraz do maksymalnej temperatury, jaka mo¿e w niej wyst¹piæ.
Mniej przeróbek wymaga wymiana starego
kot³a gazowego na nowy. Je¿eli wymienimy
go na kocio³ tradycyjny lub z zamkniêt¹ komor¹ spalania, a temperatura wody zasilaj¹cej i powrotnej nie ulegnie zmianie, nie musimy nic zmieniaæ w instalacji. Je¿eli jednak
Kot³y gazowe z zamkniêt¹ komor¹ spalania
pobieraj¹ powietrze z zewn¹trz budynku

zastosujemy kocio³ kondensacyjny albo obni¿ymy temperaturê wody zasilaj¹cej, œrednice rur powinno siê zwiêkszyæ, aby zapewniæ wiêkszy przep³ywu czynnika grzewczego. Jeœli nie zmieni siê œrednicy rur, woda
bêdzie w nich p³yn¹æ zbyt szybko, a to bêdzie powodowaæ powstawanie nieprzyjemnych szumów i dŸwiêków.
W instalacjach ogrzewania pompowego
przep³yw wody wywo³ywany jest przez pracê pompy obiegowej. Dziêki temu opory
przep³ywu mog¹ byæ wiêksze ni¿ w uk³adach grawitacyjnych. Mo¿emy zatem zastosowaæ mniejsze œrednice przewodów, co
znacznie obni¿a koszt instalacji, zmniejsza
bezw³adnoœæ ciepln¹ uk³adu oraz redukuje
straty ciep³a w systemie. Zastosowanie
pompy w instalacji centralnego ogrzewania
oznacza wiêksz¹ ³atwoœæ prowadzenia przewodów oraz mo¿liwoœæ umieszczenia grzejników poni¿ej Ÿród³a ciep³a.
Wadami ogrzewania pompowego s¹:
Q uzale¿nienie jego dzia³ania od dostawy
energii elektrycznej, ci¹g³y pobór pr¹du,
Q koniecznoœæ okresowej konserwacji
i wymiany pompy.

WYMIENIAMY RURY
Modernizuj¹c instalacjê mo¿emy wybraæ
rodzaj materia³u, z jakiego bêdzie wykonana. Obecnie najczêœciej stosowane s¹ instalacje z tworzyw sztucznych i miedzi.
W instalacji grzewczej z miedzi musimy
wykonaæ odpowiednie po³¹czenia miêdzy
miedzi¹ a innymi metalami, zapobiegaj¹ce
korozji elektrochemicznej.
Decyduj¹c siê na rury z tworzyw sztucznych nale¿y pamiêtaæ, ¿e pocz¹tkowy odcinek instalacji wychodz¹cej z kot³a (1-2 m)
musi byæ wykonany z rury metalowej. Za-

fot. CHT CICHEWICZ

fot. BOSCH

Kocio³ zasypowy na mia³, wêgiel lub drewno
pozwala tanio i efektywnie ogrzaæ dom

bezpieczy to tworzywo przed przegrzaniem
i uszkodzeniem.
Wykonuj¹c now¹ instalacjê warto zaizolowaæ rury rozprowadzaj¹ce gor¹c¹ wodê, aby
ograniczyæ straty ciep³a. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi technicznymi zalecane s¹ nastêpuj¹ce minimalne gruboœci izolacji z materia³ów izolacyjnych o wspó³czynniku λ = 0,035 W/mK:
Q 20 mm – do rur o œrednicy do DN 20
(œrednica nominalna rury);
Q 30 mm do rur o œrednicy od DN 20 do
DN 35;
Q równa œrednicy rury – do rur o œrednicy
powy¿ej DN 35.
Rury miedziane lub z tworzyw sztucznych
znacznie wyd³u¿aj¹ siê pod wp³ywem p³yn¹cej wewn¹trz gor¹cej wody. Miedziane
oko³o 1,7 razy bardziej ni¿ rury stalowe,
a rury z tworzyw sztucznych – nawet kilkanaœcie razy. Najbardziej wyd³u¿aj¹ siê rury
z PE-X i PP (ok. 15 razy bardziej ni¿ stal).
Przyk³adowo, przy wzroœcie temperatury
o 50°C, 10-metrowy odcinek rury miedzianej, zwiêkszy siê o 8,4 mm a rury z PE-X –
oko³o 9 cm w stosunku do rur stalowych.
Jak sobie radziæ z tym zjawiskiem? Mo¿na
stosowaæ rury z tworzywa sztucznego
z wk³adk¹ aluminiow¹ lub z w³ókien szklanych (dotyczy rur z PP), albo rury wielowarstwowe (np. PE-X/Al/PE-X).

JAK PROWADZIÆ
INSTALACJÊ?
Wodne instalacje centralnego ogrzewania
mog¹ byæ prowadzone dwojako:
1) natynkowo, czyli na powierzchni œcian
i przegród budowlanych – co jest bardzo
czêsto stosowane w remontach instalacji,
a tak¿e w piwnicach;
2) pod powierzchni¹ przegród – w bruzdach œciennych, w g³adzi pod³ogowej,
w pionowych szachtach (kana³ach instalacyjnych) i kana³ach œciennych – dziêki czemu rury w gotowej instalacji s¹ niewidoczne. Drugi sposób, chocia¿ bardziej uci¹¿liwy w wykonawstwie, jest zalecany do pomieszczeñ mieszkalnych.
Przewody miedziane uk³adane w bruzdach
i pod tynkiem powinno siê zabezpieczaæ
elastyczn¹ otulin¹ (np. papierem falistym),
aby zapewniæ im mo¿liwoœæ swobodnego
przesuwania siê w czasie ich pracy i zabezpieczyæ je przed zniszczeniem.
Piony instalacji centralnego ogrzewania nale¿y prowadziæ w bruzdach œciennych lub
os³oniæ w inny sposób, który zabezpieczy je
przed uszkodzeniami i och³adzaniem czyn-
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Szczególnym sposobem prowadzenia rur
jest system ogrzewania pod³ogowego. Nie
ma w nim grzejników, gdy¿ ich funkcjê pe³ni¹ rury u³o¿one na pod³odze pomieszczenia. P³ynie nimi ogrzana woda, która oddaje ciep³o do pomieszczenia równomiernie
na ca³ej powierzchni pod³ogi.

a)

b)

fot. THERMOVAL

nika grzejnego, a ponadto u³atwi wymianê instalacji bez naruszania konstrukcji
budynku. Przewody poziome powinno
siê prowadziæ tak, by zapewniæ ich w³aœciwe odpowietrzenie i odwodnienie.
Obecnie najczêœciej stosuje siê system
dwururowy, w którym ka¿dy grzejnik
pod³¹czony jest indywidualnie do pionów zasilaj¹cego i powrotnego. Rury mog¹ byæ prowadzone w g³adzi pod³ogowej,
najkrótsz¹ drog¹ od rozdzielacza do
grzejnika albo wzd³u¿ œcian zewnêtrznych. Standardowo stosuje siê zasilanie
grzejników od do³u, dziêki czemu rury s¹
prawie niewidoczne.
Odmian¹ systemu dwururowego z rozdzia³em dolnym jest instalacja rozdzielaczowa. Od rozdzielaczy prowadzone s¹
przewody (tzw. podejœcia) do poszczególnych grzejników na kondygnacji. Rury te
prowadzone s¹ w g³adzi pod³ogowej, najkrótsz¹ drog¹ od rozdzielacza do grzejnika (odleg³oœæ ta nie powinna przekraczaæ
15 m). Zalet¹ systemu rozdzielaczowego
jest mo¿liwoœæ wymiany uszkodzonego
kawa³ka rury bez wy³¹czania ca³ego
ogrzewania i ³atwoœæ sterowania ka¿dym
obiegiem z rozdzielacza.

TRZY KROKI W STRONÊ
AUTOMATYKI
Kiedy wymienia siê kocio³, trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê na automatykê. To
ona wp³ywa na w³aœciwe funkcjonowanie
instalacji i od niej zale¿¹ oszczêdnoœci
w zu¿yciu paliwa.
Pierwszym krokiem jest zastosowanie
zaworów termostatycznych. Zapewniaj¹ one utrzymanie w pomieszczeniach
¿¹danej temperatury i zapobiegaj¹ ich
przegrzewaniu.
Uwaga: Zastosowanie zaworów termostatycznych wymaga zabezpieczenia kot³a
przed sytuacj¹, w której wszystkie zawory
ulegn¹ zamkniêciu. Doprowadzi³oby to
do braku przep³ywu czynnika grzewczego
i spowodowa³o przegrzanie wody w wymienniku kot³a. Dlatego przy kotle musi
byæ zawór nadmiarowo-upustowy, ³¹cz¹cy

Czujniki temperatury (a) i regulatory (b) pozwalaj¹ na
sterowanie prac¹ kot³a

rurê zasilaj¹c¹ z powrotn¹. Jeœli zostan¹
zamkniête zawory termostatyczne, w instalacji zmaleje przep³yw czynnika grzewczego i wzroœnie ciœnienie wytwarzane
przez pompê obiegow¹. Wzrost ciœnienia
spowoduje otwarcie zaworu. Przez powsta³y obieg bêdzie móg³ swobodnie p³yn¹æ czynnik grzewczy. Na wypadek niezadzia³ania zaworu nadmiarowo-upustowego kocio³ jest dodatkowo zabezpieczony zaworem bezpieczeñstwa, który po
przekroczeniu ciœnienia maksymalnego
powoduje upuszczenie czêœci wody.
REKLAMA
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fot. ELEKTROMET

zmiany w instalacji w zwi¹zku z wymian¹ kot³a

nowe
grzejniki

niezale¿ny
podgrzewacz wody

automatyka

stary
kocio³

nowy
komin

niezbêdne zmiany:

zainstalowanie
zbiornika

Przy wymianie kot³a gazowego na gazowy
wykorzystujemy ju¿ istniej¹cy komin. Zmieniaj¹c kocio³ na paliwo sta³e na kocio³ gazowy lub olejowy musimy liczyæ siê z wykonaniem nowego komina. Wiêcej w artykule
„Stary nowy komin” na stronie 181.

Pojemnoœciowy podgrzewacz
elektryczny mo¿e wspó³pracowaæ z kot³em w przygotowaniu
ciep³ej wody u¿ytkowej

zainstalowanie przeponowego
naczynia wzbiorczego

KOMIN

Grzejników mo¿emy nie wymieniaæ, je¿eli
parametry wody zasilaj¹cej i powrotnej
w instalacji nie ulegn¹ zmianie i nie ociepliliœmy budynku.
Trzeba je natomiast wymieniæ, jeœli w wyniku modernizacji nast¹pi zmiana temperatury wody. Wszyscy producenci kot³ów zalecaj¹ bowiem zmniejszenie temperatury zasilania i powrotu dla wyd³u¿enia czasu eksploatacji urz¹dzenia. Obecnie projektuje siê
instalacje na parametry 70/50°C, a jeœli instalacja jest zasilana kot³em kondensacyjnym – 55/45°C.
Na rynku dostêpne s¹ grzejniki stalowe,
aluminiowe, miedziane i ¿eliwne. Ze wzglêdu na zagro¿enie elektrokorozj¹, wybór
trzeba uzale¿niæ od materia³u, z jakiego wykonano instalacjê. Gdy jest miedziana,
grzejniki aluminiowe s¹ dopuszczalne jedynie pod warunkiem zastosowania odpowiednich inhibitorów korozji (zwi¹zków, które powoduj¹ znaczne spowolnienie zjawiska korozji). Jeœli grzejniki
s¹ stalowe, u¿ycie inhibitora jest zalecane, ale nie konieczne. Problem
elektrokorozji nie dotyczy instalacji
wykonanych z tworzyw sztucznych.
Zastosowanie grzejników ¿eliwnych
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zabezpieczenia kot³a filtrem przed tworz¹cymi
siê w nich zanieczyszczeniami. Q

ocieplenie
instalacji

Drugim krokiem jest wybór automatyki
steruj¹cej prac¹ kot³a. Najprostszym jej
elementem jest czujnik temperatury zamontowany na rurze powrotnej wody do
kot³a. Kocio³ z tak¹ automatyk¹ pracuje
z pe³n¹ moc¹ w trybie w³¹cz/wy³¹cz. Mo¿na
równie¿ sterowaæ prac¹ kot³a umieszczaj¹c
czujnik temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym. Kocio³ bêdzie siê w³¹cza³
wtedy, gdy w pomieszczeniu bêdzie zbyt
zimno.
Uwaga: W pomieszczeniu reprezentatywnym grzejniki nie mog¹ mieæ zaworów termostatycznych.
Najbardziej efektywnym rozwi¹zaniem jest
sterownik z automatyk¹ pogodow¹.
Oprócz czujnika temperatury w pomieszczeniu wymaga on drugiego czujnika
umieszczonego na zewn¹trz, najlepiej na
pó³nocnej elewacji budynku. Dziêki temu
sterownikowi temperatura wody wychodz¹cej z kot³a jest uzale¿niona od temperatury
powietrza zewnêtrznego.
Sterowniki mog¹ byæ wyposa¿one w dzienny lub tygodniowy programator czasu
pracy kot³a. Umo¿liwia on obni¿anie temperatury w budynku na czas nieobecnoœci
domowników, a tym samym – oszczêdzanie
paliwa.
Trzecim krokiem jest wybór urz¹dzeñ sygnalizuj¹cych wydostawanie siê gazu do pomieszczenia z kot³em. Czujkê wychwytuj¹c¹ nadmierne stê¿enie gazu mo¿na zainstalowaæ w piwnicy lub w pomieszczeniu,
w którym w stanach awaryjnych istnieje
mo¿liwoœæ nagromadzenia siê gazu. Choæ
nie ma takiego wymogu, czujki takie mo¿na
i warto stosowaæ w budynkach jednorodzinnych, gdy¿ podnosz¹ one poziom bezpieczeñstwa.

WYMIANA GRZEJNIKÓW

Ciep³¹ wodê mo¿e przygotowywaæ:
Q dwufunkcyjny kocio³ grzewczy;
Q jednofunkcyjny kocio³ wspó³pracuj¹cy
z zasobnikiem ciep³a;
Q podgrzewacz ciep³ej wody pracuj¹cy niezale¿nie od kot³a c.o.
W œwietle nowych przepisów dotycz¹cych
temperatury ciep³ej wody, sta³o siê interesuj¹ce trzecie rozwi¹zanie. Przepisy te podwy¿szaj¹ zakres temperatury ciep³ej wody
z 45-55°C do 55-60°C i sygnalizuj¹ koniecznoœæ okresowego podgrzewania jej do temperatury 70°C dla dezynfekcji termicznej.
Woda na wyjœciu z kot³a musi mieæ temperaturê 75°C, co jednak nie zawsze jest mo¿liwe do uzyskania. Jeœli zastosujemy kocio³
kondensacyjny, na pewno musimy zastosowaæ podgrzewacz, bo temperatura w nim
uzyskiwana nie powinna przekraczaæ
60°C (po przekroczeniu 57°C
nie zachodzi kondensacja
skroplin). Tak¿e w kot³ach niskotemperaturowych zastosowana blokada uniemo¿liwia odpowiednie podwy¿szenie temperatury wody.

wymiana
instalcji

Zastosowanie zaworów termostatycznych
umo¿liwia otrzymanie w pomieszczeniu ¿¹danej
temperatury
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na paliwo
sta³e

15:45

gazowy
tradycyjny
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nowy kocio³

na olej
gazowy tradycyjny
gazowy kondensacyjny
z zamkniêt¹ komor¹ spalania
na gaz p³ynny
na olej
gazowy tradycyjny
gazowy kondensacyjny
z zamkniêta komor¹ spalania
na gaz ziemny

* Jeœli w zwi¹zku z wymian¹ kot³a nie ulegnie zmianie temperatura zasilania i powrotu.
** Jeœli moc kot³a jest mniejsza od 21 kW i wylot przewodów powietrzno-spalinowych znajduje siê powy¿ej 2,5 m nad poziomem terenu.
*** Jeœli parametry wody wychodz¹cej z kot³a bêd¹ wy¿sze od 70°C.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na str. 118.
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