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Kot y c.o.
Kocio  na gaz czy na olej? A je li na paliwo sta e, to na jakie? 

Dylematów przy podj ciu decyzji o sposobie ogrzewania domu jest sporo. 

Przede wszystkim warto kierowa  si  niskimi kosztami eksploatacyjnymi 

i niek opotliw  obs ug  kot a.

Jakie ród o energii wybra ?

Na wybór ród a energii i tym samym paliwa najwi kszy wp yw 

maj  dwa kryteria – dost pno  oraz koszty eksploatacyjne i inwe-

stycyjne. Je eli w pobli u naszego domu przebiega sie  gazowa, zwy-

kle decydujemy si  na gaz ziemny, gdy  jest to wci  jedno z naj-

ta szych i najwygodniejszych róde  energii. 

Gdy nie ma mo liwo ci pod czenia si  do sieci gazowej lub przy cze 

by oby bardzo drogie, s  jeszcze dwa paliwa, które nie wymagaj  na 

co dzie  praktycznie adnej obs ugi kot ów: gaz p ynny i olej opa o-

wy. Najwi ksz  ich wad  jest konieczno  magazynowania i uzupe -

niania zapasu paliwa przynajmniej raz w roku. W takim przypadku 

na pewno warto rozwa y  instalacj  systemu z pomp  ciep a.

Je li kogo  nie sta  na korzystanie z paliw p ynnych – dro szych 

od gazu ziemnego (a trzeba si  liczy  z tym, e b d  nadal dro e ), 

mo e zdecydowa  si  na najta sze paliwa sta e, cho  powinien wte-

dy pami ta , e wymagaj  one miejsca na sk adowanie. Obs uga no-

woczesnych kot ów na paliwa sta e nie jest ju  uci liwa, modele 

wyposa one w podajnik pracuj  prawie bezobs ugowo.

Bardzo wygodne jest ogrzewanie energi  elektryczn  – nale y je-

dynie uzyska  wi kszy przydzia  mocy do istniej cych w domu 

przy czy energetycznych. Zalet  ogrzewania elektrycznego jest 

niska cena inwestycyjna, wad  – bardzo wysokie koszty eksplo-

atacyjne.

Czym kierowa  si  przy wyborze systemu ogrzewania?

Wydatki na ogrzewanie domu stanowi  70–80% ca ko-

witych kosztów jego u ytkowania. S  one tym wi k-

sze, im wi ksze jest zapotrzebowanie budynku na cie-

p o i im dro sze jest paliwo do g ównego urz dzenia 

grzewczego, natomiast w du o mniejszym stopniu za-

le  od zastosowanego systemu grzewczego. 

Ni szy koszt paliwa oznacza cz sto bardziej k opotli-

w  obs ug  instalacji grzewczej, dlatego znalezienie 

optymalnego rozwi zania zale y przede wszystkim 

od oczekiwa  mieszka ców: najtaniej, lecz mniej wy-

godnie (a wi c paliwa sta e) lub komfortowo za wy -

sz  cen  (gaz). 

Koszty pozyskania energii z ró nych róde  ró ni

si  nawet o 300–400%.

Paliwa sta e: w giel (a), drewno (b), pelety (c), zbo e (d)

a b c d
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Koszty pozyskania energii z ró nych róde

Rodzaj paliwa
Koszt pozyskania energii cieplnej 

[z /kWh]

drewno 0,11

w giel kamienny 0,12

koks 0,13

pelety 0,14

gaz ziemny 0,15–0,17 

olej opa owy 0,25–0,30

pr d elektryczny 0,35–0,42
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Kot y c.o.

Czy konieczny jest projekt instalacji c.o.?

Dok adny projekt instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym nie jest niezb dny, ale 

warto go mie . Projektant obliczy zapotrzebowanie na ciep o w ka dym z pomieszcze

i na tej podstawie dobierze typ i moc kot a, grzejniki lub rodzaj i moc ogrzewania pod o-

gowego. Gotowe projekty architektoniczne cz sto zawieraj  cz  instalacyjn , ale infor-

macje tam zawarte mog  nie wystarczy  do prawid owego wykonania instalacji. Dlatego 

zawsze warto zleci  wykonanie dok adnego projektu instalacji grzewczej projektantowi 

z uprawnieniami i do wiadczeniem.

Na sprawno  systemu grzewczego wp ywa-

j  przede wszystkim:

rodzaj ród a ciep a,

wielko  strat przy przesy aniu ciep a, 

sposób wykorzystania ród a ciep a,

rodzaj grzejników i ich rozmieszczenie,

regulacja systemu grzewczego i sterowa-

nie nim.

Aby obni y  koszty ogrzewania, trzeba 

przede wszystkim dobrze ociepli  dom, za-

montowa  dobrej jako ci okna i wentylacj

mechaniczn  z odzyskiem ciep a, wybra

ekonomiczny kocio  (kondensacyjny lub na 

paliwa sta e) lub zdecydowa  si  na drog

inwestycyjnie, ale zdecydowanie najta sz

eksploatacyjnie pomp  ciep a.

Koszty 

ogrzewania 

obni a dobrze 

wyregulowana 

automatyka 

steruj ca prac

kot a

Jak obni y  koszty ogrzewania?

Czy warto ogrzewa  dom pr dem?

O tym powinien decydowa  rachunek eko-

nomiczny nak adów na inwestycj  i  eks-

ploatacj  domu ogrzewanego pr dem i dla 

porównania – na przyk ad gazem i w glem. 

Rozpatrzmy to na przyk adzie domu o po-

wierzchni 150 m2 o rocznym zapotrzebowa-

niu na ciep o wynosz cym ok. 100 kWh/m2.

Roczny koszt jego ogrzewania:

pr dem wyniesie ok. 5000 z ,

gazem – ok. 2200 z ,

w glem – 1500 z .

Instalacja c.o. gazowego jest wprawdzie 

dro sza inwestycyjne o 7000–8000 z ,

ale po 3–4 latach inwestycja w ogrzewa-

nie gazowe si  zwróci i b dzie przyno-

si  oszcz dno ci. 

W analizie trzeba tak e uwzgl dni  koszty 

przy czenia do sieci gazowej, które mog

by  bardzo zró nicowane. W sprzyjaj cej 

sytuacji powinny si  zmie ci  w kwocie 

5000 z .

Porównuj c ogrzewanie elektryczne z c.o. za-

silanym  kot em w glowym, otrzymamy jesz-

cze krótszy okres zwrotu nak adów, ponie-

wa  nie ma tu wydatków na przy czenie.

Porównanie z kosztami ogrzewania olejem 

– przy za o eniu, e nie kosztuje on wi cej 

ni  2,5 z /litr – wyka e, e zwrot nak adów 

na instalacj  c.o. na olej nast pi po mniej 

wi cej 7–8 latach.

Jak wynika z tych porówna , ogrzewanie 

elektryczne mo e by  brane pod uwag  w do-

mach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na 

ciep o – 80 kWh/m2 (ma a powierzchnia, bar-

dzo wysoka ciep ochronno , u ytkowanie 

okresowe, np. domek rekreacyjny), ale za-

wsze b dzie to najdro szy eksploatacyjnie 

system ogrzewania.

Co oznacza 
sprawno  kot a?
Sprawno  kot a to cz  energii do-

starczonej do kot a, która zostaje odda-

na wodzie jako ciep o u yteczne. Na 

przyk ad, w kotle o 90% sprawno ci, 

90% ciep a uwolnionego w procesie 

spalania (energii dostarczonej) zostaje 

oddane wodzie (ciep o u yteczne).

Za  10% energii dostarczonej do kot a

jest stracone przez komin.

Od czego zale y
zapotrzebowanie 
domu na ciep o?
Zapotrzebowanie na energi  do ogrze-

wania domu zale y od:

 ciep ochronno ci budynku,

rodzaju wentylacji i strat ciep a z ni

zwi zanych, 

 sprawno ci kot a, 

 szczelno ci stolarki.

fo
t.

 V
ai

lla
n

t

Czym taniej 
ogrzewa  dom: 
gazem p ynnym 
czy olejem 
opa owym?

Ró nice w kosztach ogrzewania gazem 

p ynnym i olejem zale  od cen paliw, 

które podlegaj  wahaniom: jedne pali-

wa dro ej , drugie taniej  i na odwrót. 

Przeci tnie jednak ogrzewanie olejowe 

jest dro sze od gazowego o 10–20%.
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Ogrzewanie domu energi

elektryczn  to wygodne 

rozwi zanie ze wzgl du na 

dowolne miejsce na monta

kot a oraz brak konieczno ci

pod czania go do komina. 

Niestety koszty eksploatacyjne 

takiego kot a s  trzykrotnie 

wy sze ni  ogrzewanie domu np. 

w glem czy gazem
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Jakie paliwo sta e wybra ?

Wybieraj c rodzaj paliwa sta ego do ogrze-

wania domu, powinni my uwzgl dnia  jego 

dost pno , koszt pozyskania ze  energii za-

le ny od ceny surowca i jego warto ci opa-

owe, sposób sk adowania oraz uci liwo

obs ugi kot a na to paliwo.

Do paliw ogólnie dost pnych mo na zali-

czy  jedynie ró ne gatunki w gla i koksu; 

pozosta e rodzaje paliw cz sto trzeba ci -

ga  z odleg ych rejonów kraju.

Paliwa sta e s  zró nicowane pod wzgl dem

energetycznym: ró nice w efektywno ci po-

zyskiwania z nich ciep a mog  si ga  15–20% 

w zale no ci od miejsca pochodzenia pali-

wa, jego zanieczyszczenia, wilgotno ci itd. 

Najta szym opa em jest drewno i w giel ka-

mienny, najdro szym – pelety. 

Wi kszo  paliw sta ych dostarczana jest lu-

zem, konieczne wi c b dzie przygotowanie 

odpowiedniego miejsca do ich sk adowania 

(w piwnicy, pod wiat ), zw aszcza e najcz -

ciej kupujemy tak  ich ilo , która ma wy-

starczy  na ca y sezon grzewczy. Pakowane 

w worki dost pne te  s : w giel, brykiety czy 

pelety, które mo na kupowa  w niewielkich 

ilo ciach po zu yciu poprzedniej porcji. 

Paliwem sta ym uwa anym za najbardziej 

ekologiczne jest koks: spala si  prawie bez-

dymnie, u atwia te  utrzymanie stabilnej tem-

peratury w kotle. Jest jednak o prawie 20% 

dro szy od zwyk ych gatunków w gla.

Najwi kszym problemem u ytkowników 

kot ów na paliwa sta e jest koniecz-

no  cz stego uzupe niania w nich 

paliwa. W zale no ci od jego rodzaju 

i jako ci trzeba to robi  przynajmniej 

dwa razy na dob , a je li pali si  drew-

nem w kotle o prostej konstrukcji, nawet 

co trzy–cztery godziny.

Problem z konieczno ci  cz stej obs ugi 

kot ów rozwi zuj  automatyczne podajni-

ki paliwa. Dzi ki nim czas pomi dzy ko-

lejnymi za adunkami paliwa wyd u a si

nawet do kilku dni. W kot ach z podajnika-

mi pali si  w glem typu ekogroszek, mia-

em w glowym albo peletami, paliwa te s

wi c najmniej k opotliwe w u ytkowaniu. 

Najmniej komfortowa w u ytkowaniu jest 

s oma, bo wymaga du ych powierzchni do 

magazynowania.

W giel sprzedawany jest równie  w workach

Wydzielona kot ownia jest niezb dna 

w domu, który ma by  ogrzewany olejem 

opa owym lub jednym z paliw sta ych. 

Pomieszczenie takie mo e by  zlokalizo-

wane w piwnicy, na parterze lub w budyn-

ku gospodarczym. Spaliny z takich kot ów 

musz  by  odprowadzane przez komin, 

a do kot owni – doprowadzone powietrze 

do spalania i wentylacji. W kot owni mo e

by  te  sk ad opa u – w tym zbiorniki na 

olej opa owy. Szczegó owe wymagania do-

tycz ce lokalizacji zwi zane s  z ich po-

jemno ci  i moc  kot a. 

Kot y gazowe z zamkni t  komor  spala-

nia mo na montowa  w ka dym pomiesz-

czeniu niemieszkalnym, a wi c w kuchni, 

azience, przedpokoju, pod warunkiem za-

pewnienia dop ywu powietrza i skuteczne-

go odprowadzenia spalin.  Kocio  taki mo -

na równie  zabudowa  – np. umieszczaj c

go w szafce kuchennej czy w holu.

Kocio  gazowy z otwart  komor  spala-

nia musi by  umieszczony w wydzielo-

nej kot owni, pod czony do komina od-

prowadzaj cego spaliny i do przewodu 

powietrznego dostarczaj cego powietrze 

do spalania.

Kocio  elektryczny nie wymaga kot ow-

ni – mo na go ustawi  w dowolnym miej-

scu domu.

Czy kot ownia jest zawsze niezb dna?

Porównanie warto ci opa owej 

paliw sta ych

Rodzaj paliwa
Warto  opa owa

[MJ/kg]

drewno opa owe 8–15 

w giel brunatny 7,5–21 

w giel kamienny 16,7–29,3

koks 27

brykiety 17–21

pelety 17–22

s oma zbo owa sucha 14–15
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Kocio  na ekogroszek z automatycznym 

systemem podawania paliwa

Kocio  gazowy z zamkni t  komor  spalania 

mo na zamontowa  np. w azience
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BUDUJEMY DOM 9/2008

Jak  moc powinien mie  kocio ?

Moc kot a do domu jednorodzinnego mo -

na dobra , bior c pod uwag  wska nik 

strat ciep a, który wynosi:

od 120 do 200 W/m² – dla domów nie-

ocieplonych, zbudowanych przed ro-

kiem 1982; 

od 90 do 120 W/m² – dla domów z lat 

80. i 90.; 

od 80 do 100 W/m² – dla domów budo-

wanych od ko ca lat 90., dobrze ocie-

plonych, z nowoczesnymi oknami. 

Uwaga! Je li w domu jest du o okien lub 

wysokie pomieszczenia, lepiej przyj  war-

to ci z górnego zakresu.

W nowym domu o powierzchni 150 m2 za-

potrzebowanie na ciep o wynosi mniej wi -

cej 150 m2
´ 100 W/m2 = 15 000 W, czy-

li 15 kW.

W ofercie producentów s  kot y maj ce 

moc nie mniejsz  ni  12–15 kW. 

Rzadko uda si  dobra  kocio  dok adnie ta-

kiej mocy, jaka wypadnie z obliczenia, wi c

wybiera si  taki o mocy zbli onej.

Moc kot ów dwufunkcyjnych okre la si

wed ug zapotrzebowania na ciep o do pod-

grzewania wody u ytkowej – jest ono zwy-

kle wi ksze ni  zapotrzebowanie na moc 

do ogrzewania pomieszcze .

Czy op aca si
kupi  kocio
kondensacyjny?

Kocio  kondensacyjny pozwala na odzy-

skanie ciep a „ukrytego” w wilgotnych 

spalinach, dzi ki czemu jego sprawno

mo e by  wy sza o 10–15% ni  trady-

cyjnego kot a. Kondensacja spalin jest 

jednak mo liwa, gdy ich temperatura 

obni y si  mniej wi cej do 50°C, a wi c

woda na powrocie nie powinna by  cie-

plejsza ni  ok. 45°C. W zwi zku z tym, 

e kocio  pracuje optymalnie przy pa-

rametrach wody 55/45°C, nale y zwi k-

szy  powierzchni  grzejników. 

Zakup kot a kondensacyjnego jest naj-

bardziej uzasadniony, gdy w domu za-

montowane jest ogrzewanie pod ogowe, 

a w projekcie przewidziano te  wi ksz

powierzchni  grzejników. 

Kocio  taki jest niestety od pó tora na-

wet do dwóch razy dro szy od odpowia-

daj cego mu kot a tradycyjnego i wy-

maga zapewnienia odp ywu skroplin 

do kanalizacji. 

W domach jednorodzinnych zwykle 

instaluje si  kot y o mocy nie wi kszej 

ni  30 kW. Kondensat, który powsta-

je w takich kot ach, mo na bez proble-

mów odprowadza  bezpo rednio do 

kanalizacji.

Rekompensat  za wysok  cen  kot a jest 

wysoka sprawno  urz dzenia, a co za 

tym idzie – oszcz dno  (w ci gu roku 

zu ywaj  oko o 20–30% mniej gazu). 

Kocio  kondensacyjny pozwala obni y

koszt ogrzewania domu o 20–30%
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Kocio  – jedno- czy dwufunkcyjny?

Niemal 80% kupowanych gazowych ko-

t ów wisz cych to kot y dwufunkcyjne. 

Ich zalet  jest przede wszystkim ekono-

miczne przygotowanie c.w.u. w nieogra-

niczonej ilo ci. Jednak jednoczesny po-

bór wody nie mo e by  zbyt du y, gdy

kocio  taki nie nad y z jej podgrzewa-

niem: urz dzenie typowej mocy ok. 24 kW 

zapewnia w miar  komfortowe czerpanie 

wody jednocze nie z dwóch punktów po-

boru. Warto te  pami ta , e kocio  dwu-

funkcyjny mo na atwo przystosowa  do 

wspó pracy z zasobnikiem c.w.u.

Kot y jednofunkcyjne wybierane s

g ównie ze wzgl du na to, e jako stoj -

ce maj  teoretycznie wi ksz  trwa o .

Je li uwzgl dni  wydatki na zasobnik 

i osprz t, koszty takiego zestawu z ko-

t em jednofunkcyjnym b d  przynaj-

mniej dwukrotnie wy sze ni  zakup ko-

t a dwufunkcyjnego. Wybieraj c kocio

jednofunkcyjny, powinni my uwzgl d-

ni  równie  moc adowania zasobnika 

uzale nion  od jego pojemno ci i zapo-

trzebowania na c.w.u.

Kocio  jednofunkcyjny (a) mo e wspó pracowa  z osobnym zasobnikiem (b)
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Produkowane obecnie kot y s  pod wzgl dem konstrukcyjnym bardzo do siebie podob-

ne, a ich elementy sk adowe pochodz  cz sto od tych samych producentów. Kocio  ga-

zowy dwufunkcyjny powinien mie :

moc nominaln  ok. 24 kW,

sprawno  powy ej 90%,

funkcj  komfort w obiegu c.w.u.,

p ynn  regulacj  mocy przy zmiennym poborze ciep ej wody, a w  wyposa eniu:

palnik modulowany,

zapalark  elektroniczn ,

wy wietlacz usterek,

zabezpieczenia przed zanikiem ci gu i ulatnianiem si  gazu. 

Bardzo wa na jest te  dost pno  i sprawno  serwisu, by naprawy w warunkach 

ostrej zimy nie przysparza y k opotów, tak jak to si  mo e zdarzy , gdy kupimy nie-

typowy kocio .

Na co zwraca  uwag , kupuj c
kocio  gazowy?

Jakie s  rodzaje kot ów na paliwo sta e?

Kocio  z górn  (a) i doln  komor  spalania (b)

a

b

Kot y na paliwo sta e, zwane wsadowy-

mi, mog  mie  paleniska z górnym lub 

dolnym spalaniem. 

W komorze z górnym spalaniem roz-

palany jest ca y materia  wsadowy, co 

wobec jego du ej obj to ci utrudnia 

efektywne regulowanie mocy grzewczej 

i zwi ksza straty paliwa, gdy  cz  drob-

nych cz steczek i gazów palnych ucho-

dzi do komina, zw aszcza w fazie roz-

palania.

W kot ach z dolnym spalaniem pali si  tyl-

ko cz  zgromadzonego w komorze zasy-

powej paliwa, zatem atwiej jest regulowa

intensywno  jego spalania. Po wypaleniu 

si  dolnych partii paliwa, na jego miejsce 

przesuwaj  si  samoczynnie nowe porcje. 

Szacuje si , e kot y ze spalaniem dolnym 

maj  ok. 10% wy sz  sprawno  ni  kot y

ze spalaniem górnym.

Z jak  instalacj
mo e wspó pracowa
kocio  na paliwo 
sta e?

Zgodnie z przepisami kot y na pali-

wo sta e mog  wspó pracowa  jedynie 

z instalacj  typu otwartego. Przysparza 

to wielu niedogodno ci, dlatego naj-

cz ciej stosuje si  instalacje dwuobie-

gowe: z otwartym obiegiem kot owym 

i zamkni tym obiegiem grzejnikowym 

oraz wymiennikiem, który przekazu-

je ciep o z pierwszego z tych obiegów 

do drugiego. 

Zalet  takiego rozwi zania jest umo li-

wienie pracy kot a z wy sz  temperatu-

r  w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na 

ciep o utrzymuje si  na niskim pozio-

mie. Zabezpiecza to wymiennik w kotle 

przed odk adaniem si  zanieczyszcze

i wyciekaniem z komina smolistej mazi. 

Problem utrzymywania wysokiej tempe-

ratury wody (powy ej 70°C) jest szcze-

gólnie istotny w kot ach zgazowuj cych 

drewno. Zbytnie wych odzenie komory 

prowadzi bowiem do zatrzymania pro-

cesu zgazowania, wskutek czego kocio

przestaje pracowa . Dlatego do wspó -

pracy z nim powinien by  do czony 

zbiornik buforowy magazynuj cy ciep o

w okresach, gdy spada zapotrzebowanie 

na ciep o do ogrzewania domu.

Kot y na paliwo sta e, mimo zamonto-

wania urz dze  u atwiaj cych ich ob-

s ug , wymagaj  systematycznego do-

zoru, uzupe niania paliwa, usuwania 

popio u i czyszczenia. Podajniki po-

zwalaj  co prawda na za adunek pali-

wa raz na kilka dni, ale mog  by  mon-

towane jedynie w przystosowanych do 

tego kot ach i wymagaj  u ycia paliwa 

o okre lonej granulacji. 

Odr bny problem to systematyczne 

czyszczenie wymiennika kot owego. 

Zaniedbanie tego pocz tkowo nie daje 

adnych niepokoj cych objawów, ale po-

woduje systematyczne zmniejszanie si

sprawno ci przekazywania ciep a, gdy

nagromadzone osady skutecznie izolu-

j  gor ce spaliny od cianek p aszcza 

wodnego. Wymiennik wymaga syste-

matycznego czyszczenia, niezale nie 

od rodzaju paliwa.

za adunek

powietrze do 
spalania

woda ogrzana do 
instalacji c.o.

odprowadzenie 
spalin

woda powrotna 
z instalacji c.o.
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Dlaczego kocio
z zamkni t  komor
spalania jest 
bezpieczniejszy ni
z otwart ?
Kocio  z zamkni t  komor  spalania nie pobie-

ra powietrza z pomieszczenia, w którym jest 

zamontowany, lecz bezpo rednio z zewn trz 

budynku – przez specjalny system dwu cien-

nych rur powietrzno-spalinowych. Dzi ki 

temu komora spalania jest ca kowicie odizo-

lowana od pomieszczenia, dlatego ewentualne 

zak ócenia w pracy kot a nie gro  zatruciem 

mieszka ców. Nie ma te  zjawiska wych adza-

nia si  pomieszczenia powietrzem zewn trz-

nym, co jest istotne zw aszcza wtedy, gdy ko-

cio  umieszczony jest w azience lub kuchni. 

Dodatkow  zalet  kot a z zamkni t  komo-

r  spalania jest mo liwo  wyprowadzenia 

rury odprowadzaj cej spaliny przez cian

domu, a nie przez dach, co mo e by  szcze-

gólnie korzystne w domach remontowanych, 

w których nie ma mo liwo ci odprowadzenia 

spalin do komina.

Czy kocio  na paliwo sta e mo e
wspó pracowa  z ogrzewaniem 
pod ogowym?

Mimo e kot y na paliwa sta e podgrze-

waj  wod  do wysokiej temperatury, 

mo liwe jest wykorzystanie ich jako 

ród o ciep a instalacji niskotemperatu-

rowej. Z powodzeniem s  wykonywane 

systemy ogrzewania pod ogowego zasi-

lane przez tego typu kot y. W instalacji 

musi si  wtedy znale  uk ad miesza-

j cy ze specjalnym zaworem cztero- 

lub trójdrogowym, w którym gor ca 

woda z kot a w odpowiednich propor-

cjach miesza si  z zimniejsz  wod  po-

wracaj c  z instalacji grzewczej. Woda 

zasilaj ca instalacj  mo e mie  dzi ki 

temu niemal dowoln  temperatur  (od 

temperatury w pomieszczeniu do tem-

peratury wody wychodz cej z kot a). 

Zastosowanie automatycznego stero-

wania zaworem mieszaj cym umo li-

wia utrzymywanie sta ej temperatury 

w pomieszczeniu bez ingerencji u yt-

kownika. Dzi ki takiemu rozwi zaniu 

kocio  mo e pracowa  zawsze z moc

nominaln , bez d awienia dop ywu po-

wietrza, co przyczynia si  do zwi k-

szenia jego sprawno ci redniorocznej. 

Zastosowanie uk adu mieszaj cego za-

bezpiecza te  kocio  przed nadmiernym 

spadkiem temperatury wody powraca-

j cej z instalacji, który jest przyczyn

przyspieszonej korozji elementów kot a

na skutek wykraplania si  pary wod-

nej ze spalin.
Jak dzia a
termostat kot owy?
Termostat kot owy umo liwia utrzymanie na-

stawionej temperatury wody zasilaj cej insta-

lacj  grzewcz .

W kot ach gazowych i olejowych steruje on 

prac  palnika, powoduj c jego wy czanie 

(gdy temperatura wzro nie ponad nastawio-

n  warto ) i w czanie (gdy spada). W ko-

t ach o modulowanej mocy grzewczej termo-

stat wspó pracuje z elektronicznym uk adem

sterowania, który zmniejsza lub zwi ksza 

moc kot a, zale nie od waha  temperatury 

wody zasilaj cej. 

W kot ach na paliwo sta e termostat mo e

sterowa  jedynie dop ywem powietrza i sto-

sownie do sposobu jego doprowadzenia do 

komory spalania reguluje otwarcie prze-

pustnicy lub prac  wentylatora nadmucho-

wego. W domu z instalacj  c.o. zasilan  ko-

t em na paliwo sta e regulacja temperatury 

w pomieszczeniach wymaga r cznej zmia-

ny nastawionej warto ci na termostacie ko-

t owym. Nie mo na tego zrobi  zbyt dok ad-

nie, dlatego cz sto dochodzi do niedogrzania 

lub przegrzania domu.

Kocio  na paliwo sta e mo e wspó pracowa

z wodnym ogrzewaniem pod ogowym 

pod warunkiem  zastosowania uk adu 

mieszaj cego, obni aj cego temperatur

wody zasilaj cej rury grzewcze

Jak dobra  moc kot a na paliwa sta e?

Najlepiej na podstawie oblicze  zapotrzebowania na ciep o przeprowadzonych 

przez projektanta instalacji zgodnie z polsk  norm .

Gdy nie dysponujemy wynikami oblicze , przy doborze kot a mo emy ostatecznie 

pos u y  si  wytycznymi producentów kot ów, którzy podaj , jak  powierzchni

jest w stanie ogrzewa  dany model. Ryzykujemy wtedy, e kupimy kocio  o zbyt 

du ej mocy. Konsekwencj  b dzie zwi kszone zu ycie paliwa na skutek pracy ko-

t a z obni on  sprawno ci .

Kot y s  produkowane w typoszeregach, w których moc zmienia si  skokowo (mo -

na kupi  modele o mocy na przyk ad 15, 20 i 25 kW) i nie zawsze mo na wybra

kocio  o mocy dok adnie takiej, jak obliczona. 

Je li mamy do wyboru kocio  o mocy 

tylko troch  ni szej od obliczonej albo 

znacznie od niej wy szej, lepiej wybra

ten pierwszy.

Koniecznie trzeba sprawdzi , dla jakiego 

paliwa okre lono moc kot a. Je li zamierza 

si  pali  innym paliwem, nale y si

liczy  z tym, e moc i sprawno  kot a

oraz cz stotliwo  uzupe niania paliwa 

i czyszczenia komory spalania b d  inne

fo
t.
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Rodzaj kot a
Gazowy:

 jednofunkcyjny

 dwufunkcyjny

 kondensacyjny, jednofunkcyjny

 kondensacyjny, dwufunkcyjny

Zbiornik na gaz p ynny

Olejowy:

 jednofunkcyjny

 dwufunkcyjny

Zbiornik na olej 

Na paliwa sta e:

 jednofunkcyjny bez podajnika 

 jednofunkcyjny z podajnikiem

 dwufunkcyjny

Cena 

od 3000z

od 3400 z

od 5000 z

od 8000 z

400–600 z /rok, 

koszt dzier awy zbiornika

od 3000 z

od 7000 z

od 900 z /1000 l

od 3000 z

od 8000 z

od 8000 z

Ile kosztuj  kot y c.o.?

Wykonanie przegl du wiosn  i latem to koszt: 

150 z  – tradycyjne kot y gazowe,

200 z  – kot y kondensacyjne,

250 z  – kot y olejowe i na paliwa sta e.

W sezonie grzewczym ceny przegl dów s  wy sze

o ok. 50–70 z .

Prenumerata e-wydania

Prenumerata e-wydania jest bezp atna

– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na monitorze

swego komputera 

w postaci identycznej

z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:

wbudowane linki

klikasz i jeste  na odpowiedniej stronie WWW

hipertekstowy spis tre ci i wyszukiwarka

od razu znajdziesz to, czego szukasz

wygodne archiwum

czyli poprzednie wydania pod r k

multimedia

animacje, d wi k, 

wideo

Czy coroczne przegl dy kot a s  konieczne?

Systematyczne, zgodne z zaleceniami producenta przegl dy kot ów pozwalaj  na utrzymanie wysokiej sprawno ci spalania, zmniej-

szaj  ryzyko wyst pienia awarii w sezonie grzewczym, a tak e przed u aj ywotno  kot a. S  wi c niezb dne.

Przegl dy powinien przeprowadza  serwisant autoryzowany przez producenta. Skorzystanie z us ug przypadkowego fachowca bez od-

powiednich przyrz dów powoduje utrat  gwarancji na kocio  i mo e sko czy  si  ca kowitym jego rozregulowaniem.

Wszystkie kot y powinny by  sprawdzane przez fachowca raz w roku przed 

uruchomieniem na sezon grzewczy. 

Zakres przegl du kot a obejmuje: 

dok adne czyszczenie palnika, wymiennika i komory spalania,

sprawdzenie funkcjonowania wszystkich elementów steruj cych i zabezpie-

czaj cych, 

sprawdzenie szczelno ci kot a, 

regulacj  ilo ci spalanego paliwa,

analiz  spalin. 

Przegl d kot a kondensacyjnego ró ni si  od przegl du zwyk ego kot a koniecz-

no ci  oczyszczenia syfonu w uk adzie odprowadzenia skroplin (nie ma go 

w konwencjonalnych kot ach).

Wykonanie przegl du wiosn  i latem to koszt: 

150 z  – tradycyjne kot y gazowe,

200 z  – kot y kondensacyjne,

250 z  – kot y olejowe i na paliwa sta e.

W sezonie grzewczym ceny przegl dów s  wy sze o ok. 50–70 z .

Uwaga! Kot y na paliwa sta e wymagaj  cz stszej konserwacji. Co najmniej raz 

w miesi cu z komory spalania nale y usuwa  popió .
Za coroczne przegl dy kot a najmniej zap acimy na d ugo 

przed sezonem grzewczym (wiosn  i latem)

fo
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