
Wybór sposobu ogrzewania domu to dla

wielu inwestorów bardzo wa¿na decy-

zja. Od niego zale¿y w g³ównej mierze

póŸniejszy koszt utrzymania domu.

Wiêkszego problemu nie maj¹ ci, któ-

rych dom da siê pod³¹czyæ do sieci ga-

zowej – oni zazwyczaj wybieraj¹ kot³y

gazowe. Jednak niektórzy wybudowali

dom na dzia³ce bez mediów, musz¹ wiêc

wybieraæ pomiêdzy kot³ami na paliwa

sta³e lub olejowymi, o ile nie zdecyduj¹

siê na pompê ciep³a. Na mniejsze zain-

teresowanie kot³ami olejowymi w du-

¿ym stopniu wp³ywa cena oleju (chocia¿

ostatnio nieco spada). Jednak nadal

wiele osób decyduje siê na instalacjê ko-

t³a olejowego i wspomaganie ogrzewa-

nia kominkiem z p³aszczem wodnym.

Podejmuj¹c tak¹ decyzjê warto kupiæ

kocio³, którego konstrukcja umo¿liwi

w przysz³oœci zainstalowanie palnika

gazowego.

Wybieraj¹c kocio³ olejowy warto spraw-

dziæ, czy bêdzie on dobrze wspó³praco-

wa³ z instalacj¹ grzewcz¹ oraz upewniæ

siê, jakie s¹ wymagania w stosunku do

kot³owni. Tak jak w przypadku kot³ów

gazowych, musimy okreœliæ sposób

przygotowywania ciep³ej wody u¿ytko-

wej. Wa¿ny jest tak¿e okres gwarancji

i serwis, jaki oferuje firma. Bior¹c pod

uwagê trudne warunki, w jakich pracu-

j¹ kot³y, wa¿ne jest z jakich materia³ów

s¹ wykonane. Sprzedawcy polecaj¹ ko-

t³y dwufunkcyjne, które jednoczeœnie

ogrzewaj¹ dom i przygotowuj¹ wodê.

Oznacza to, ¿e nie trzeba do nich doku-

powaæ zasobnika c.w.u. Taki kocio³ bê-

dzie dro¿szy od kot³a jednofunkcyjne-

go, ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e kupuj¹c

kocio³ dwufunkcyjny oszczêdza siê

na kosztach monta¿u i zakupu dodat-

kowych urz¹dzeñ oraz miejsce w ko-

t³owni.

Wybierz zbiornik
Kupno kot³a olejowego poci¹ga za sob¹

koniecznoœæ nabycia zbiornika na pali-

wo. Mo¿na wybieraæ pomiêdzy zbiorni-

kami z tworzyw sztucznych lub stalo-

wymi, jedno- lub dwup³aszczowymi.

Zbiorniki z polietylenu s¹ lekkie, ale

mniej odporne na uszkodzenia mecha-

niczne i wysok¹ temperaturê. Trzeba je

instalowaæ wewn¹trz budynku, co ozna-

cza, ¿e trzeba bêdzie wydzieliæ na nie

osobne pomieszczenie. Bardziej odpor-

ne na wszelkie uszkodzenia s¹ zbiorniki

metalowe. Instaluje siê je na zewn¹trz –

zarówno pod ziemi¹, jak i na jej po-

wierzchni. Tañsze s¹ zbiorniki jedno-

p³aszczowe, ale potrzebuj¹ budowy spe-

cjalnej wanny (w razie awarii bêdzie do

niej wycieka³ olej a nie na pod³ogê po-

mieszczenia), która ostatecznie podnosi

ca³kowity koszt zbiornika. W dro¿-

szym, dwup³aszczowym zbiorniku

funkcjê takiego zabezpieczenia pe³ni

zewnêtrzny p³aszcz. Rozwi¹zanie to jest

konieczne, gdy brakuje miejsca na bu-

dowê wanny. Na rynku pojawi³y siê tak-

¿e zbiorniki dwuœcienne, ³¹cz¹ce zalety

jedno- i dwup³aszczowych. Wykonane

z polietylenu s¹ lekkie, niek³opotliwe

podczas transportu i ³atwe w monta¿u,

a przede wszystkim nie wymagaj¹ budo-

wy wanny. 

Pojemnoœæ zbiornika jest zale¿na od

rocznego zu¿ycia oleju, czyli od zapo-

trzebowania domu na c.o. i c.w.u. Naj-

wygodniejszy jest du¿y zbiornik, który

zmieœci tyle oleju, ile potrzeba rocznie –

przy mniejszym trzeba bêdzie kilka-

krotnie uzupe³niaæ paliwo. Dla domu

198 2 0 0 7 6

K
O

C
IO

£ 
O

LE
JO

W
Y

Kot³y olejowe s¹ wygodne w obs³udze i czyste w eksploatacji,

a wytwarzane przez nie spaliny maj¹ nisk¹ zawartoœæ siarki –

oznacza to d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ. Dziêki dodawanym

do oleju uszlachetniaczom poprawia siê jakoœæ paliwa oraz

pracê elementów kot³a. Wybór kot³ów olejowych jest jednak

mniejszy ni¿ kot³ów gazowych i na paliwo sta³e.

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz
pieni¹dze na kocio³ olejowy.

ANETA DDEMIANOWICZ

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ kot³a jest palnik. Naj-

czêœciej montowane s¹ palniki nadmuchowe,

tzw. wentylatorowe z jedno- lub dwustopniow¹

regulacj¹. Oko³o 90 proc. producentów montu-

je w kot³ach palniki jednostopniowe – jedno-

stopniowa regulacja pozwala tylko na w³¹cza-

nie lub wy³¹czanie palnika. Dwustopniowy pal-

nik jest lepszy, poniewa¿ pozwala na pracê ko-

t³a z ró¿n¹ moc¹, a jego zastosowanie pozwa-

la na ekonomiczniejsz¹ eksploatacjê ogrzewa-

nia.

W niektórych kot³ach instalowane s¹ palniki

jednostopniowe ze wstêpnym podgrzewaniem

oleju, które u³atwia przep³yw oleju ze zbiornika

do kot³a. Kot³y olejowe s¹ bezpiecznymi urz¹-

dzeniami, poniewa¿ palniki maj¹ zabezpiecze-

nia kontroluj¹ce pracê kot³a – gdy kocio³ dzia-

³a nieprawid³owo palnik wy³¹cza siê, odcinany

jest dop³yw paliwa. Od budowy palnika zale¿y

tak¿e sprawnoœæ spalania, regulacja mocy, za-

wartoœæ sadzy i substancji szkodliwych w spa-

linach.

Obs³uga kot³a bêdzie wygodniejsza, jeœli zosta-

n¹ przy nim zamontowane termostat i termo-

metr (mo¿na je zainstalowaæ samodzielnie).

GOR¥CE SSERCE

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Prezentujemy kot³y 

olejowe

dla domu 

o powierzchni

150-200 m2

kot³y
ole  jo
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9660 z³ / 11 685 z³

De Dietrich
GTU 1200 S ze zintegrowanym
podgrzewaczem LI 130

Kocio³ sstoj¹cy zz zzasobnikiem cciep³ej wwody
u¿ytkowej; ma zwart¹ konstrukcjê, szczególnie
polecany do ma³ych kot³owni.
Dostarczany jest w pakietach, 
co u³atwia jego instalacjê. 
Trzyci¹gowy przep³yw spalin 
sprawia, ¿e jest ekonomiczny
i przyjazny œrodowisku. 

7950 z³ / 9699 z³

Ulrich
Oilkondensich OK

Kondensacyjny kkocio³ oolejowy, kktóry mmo¿e ppracowaæ
jako jjednofunkcyjny;
wykonany jest z dobrej jakoœci stali kwasoodpornej;
ma niewielkie wymiary i mo¿e pracowaæ tak¿e z za-
sobnikiem c.w.u. Jak podkreœla 
producent jest ekonomiczny
– osi¹ga sprawnoœci 
nawet do 103 proc.

Moc: 25 kW Moc: 21-27 kW

7314 z³ / 8932 z³

Wolf
CNK17 z zasobnikiem c.w.u. CB-155

Stoj¹cy kocio³ z zasobnikiem ze stopu chromowo-
niklowej stali nierdzewnej o pojemnoœci 155 l 
Kocio³ ze œredniej pó³ki cenowej. Producent 
zapewnia, ¿e jest bezawaryjny – potwierdza to 
szeœcioletnim okresem gwarancji na kocio³, 
piêcioletnim
na zasobnik 
c.w.u.

7249 z³ / 8843 z³

Vaillant
VKO iroVIT 248/5

Kocio³ sstoj¹cy jjednofunkcyjny zz jjednostopniowym
palnikiem GGG 555V GGiersch;
dziêki zastosowaniu 3-ci¹gowego wymiennika, ko-
cio³ jest energooszczêdny – sprawnoœæ wynosi 93,3
proc., a spaliny musz¹ trzykrotnie przep³yn¹æ przez
wymiennik, aby wydostaæ siê na zewn¹trz. Mo¿e
wspó³pracowaæ z kolektorami s³onecznymi.

Moc: 17 - 24 kW Moc: 17 kW

6750 z³ / 8235 z³

Scheer
Nordic

Kocio³ sstoj¹cy zz bbojlerem;
jak zapewnia producent, kocio³ jest ma³o awaryjny,
dziêki zastosowaniu filtra paliwa (usuwa zanie-
czyszczenia z oleju opa³owego) oaz zaworu miesza-
j¹cego ( jego brak czêsto powoduje uszkodzenie
tylnych czêœci kot³a).

wybieramy kocio³ olejowy

Nadzór nad temperatur¹, priorytetem ciep³ej

wody, wyœwietlanie awarii mog¹ sprawowaæ

elektroniczne czujniki zamontowane w kotle.

Kocio³ mo¿na tak¿e wyposa¿yæ w regulatory

pogodowe z sond¹ temperatury. Aby nie cho-

dziæ zbyt czêsto do kot³owni by rêcznie stero-

waæ prac¹ kot³a, warto zamontowaæ panel ste-

rowania na œcianie w przedpokoju lub skorzy-

staæ z jeszcze bardziej wygodnego urz¹dzenia

– pilota. 

Nad bezpieczeñstwem pracy kot³a czuwa za-

wór bezpieczeñstwa – chroni przed wzrostem

ciœnienia wody, termostat bezpieczeñstwa –

zabezpiecza przed wzrostem temperatury wo-

dy i fotokomórka – odcina dop³yw oleju w mo-

mencie zaniku p³omienia.

Kocio³ olejowy mo¿e wspó³pracowaæ z klasycz-

nym kominem, choæ mo¿liwa jest te¿ praca bez

komina (tzw. turbo – na podobieñstwo gazo-

wych kot³ów z zamkniêt¹ komor¹ spalania,

gdzie poza budynek przez dach lub œcianê wy-

prowadzany jest przewód powietrzno-spalino-

wy, zbudowany z rury dwuœciennej: zewnêtrz-

n¹ pobierane jest powietrze a wewnêtrzn¹

usuwane spaliny. Œrednia sprawnoœæ kot³ów

olejowych wynosi 91-94 proc. 
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4365 z³ / 5325 z³

Ulrich
Ederlich ® ED 20

Kocio³ sstoj¹cy, ddwufunkcyjny;
najmniejszy na rynku; mimo niewielkiej objêtoœci
podgrzewacza pozwala uzyskaæ do 1000 l c.w.u na
godzinê. Pracuje bardzo cicho
– poni¿ej 48 dB. Mo¿e
pracowaæ bez pod³¹czenia 
do komina – podobnie jak 
kot³y gazowe z zamkniêt¹ 
komor¹ spalania

Moc: 20 kW Moc: 16-25 kW

y
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17 000 z³ / 20 740 z³

SCHEER
WKO-DUOCONDENS

Wisz¹cy kkocio³ kkondensacyjny;
ma dwustopniowy palnik, co daje oszczêdnoœci na
paliwie nawet do 30 proc. Jak zapewnia producent
kocio³ ma sprawnoœæ ok. 104,5 proc. Jest niedu¿y
i mo¿na go powiesiæ w ma³ym pomieszczeniu
– zajmuje 0,32 m2

powierzchni œciany.

Moc: 15-23 kW

11 567 z³ / 14 111 z³

Viessmann
Vitorond 200

Niskotemperaturowy kkocio³ zz ppojemnoœciowym
podgrzewaczem cc.w.u. VVitocell - VV100;
prosty w obs³udze kocio³; potrzebuje w kot³owni
wiêcej miejsca ze wzglêdu na stoj¹cy 
obok podgrzewacz wody. Trzy ci¹gi
spalin zapewniaj¹ sprawne
ogrzewanie
i lepsze 
wykorzystanie
paliwa.

Moc: 22-27 kW

10 146 z³ / 12 378 z³

Atlantic
Cynthia 2 CH22E

Dwufunkcyjny kkocio³ sstoj¹cy zz wwbudowanym zzasob-
nikiem cc.w.u. oo ppojemnoœci 1105 ll; jest fabrycznie
z³o¿ony i wyregulowany. 
Eliminuje to mo¿liwoœæ 
z³ego doboru oprzyrz¹do-
wania przez instalatora
– problem ten czêsto 
pojawia siê przy kot³ach 
dostarczanych do kot³owni 
w elementach.

Moc: 16-22 kW

o powierzchni 150 m2 z dobr¹ izolacj¹

potrzebujemy ok. 2,25 m3 oleju. Przepi-

sy dopuszczaj¹ ustawienie zbiornika na

olej w tym samym pomieszczeniu co ko-

cio³, jeœli pojemnoœæ zbiornika nie prze-

kracza 1000 l. Zbiorniki o pojemnoœci

ponad 1000 l wymagaj¹ oddzielnego po-

mieszczenia – w piwnicy lub na najni¿-

szej kondygnacji naziemnej budynku.

Zmierzona moc
Pierwszym pytaniem, jakie zadaje

sprzedawca podczas kupowania kot³a

jest: jak¹ moc ma mieæ urz¹dzenie?

Warto wówczas pamiêtaæ, ¿e dobrze do-

brana do wielkoœci domu moc kot³a

wp³ywa na póŸniejsze koszty ogrzewa-

nia. Jeœli oka¿e siê za ma³a – w domu

bêdzie zimno. Jeœli kupimy kocio³

o zbyt du¿ej mocy – nie wykorzysta on

swoich mo¿liwoœci i bêdzie pracowa³

z obni¿on¹ sprawnoœci¹. Moc dobiera

siê na podstawie zapotrzebowania bu-

dynku na ciep³o. Aby dobrze j¹ wyli-

czyæ, uwzglêdniæ trzeba zarówno po³o-

¿enie geograficzne domu, jego po-

wierzchniê, kszta³t bry³y budynku, ro-

dzaj izolacji termicznej œcian, w³aœciwo-

œci okien i drzwi, a tak¿e sposób pod-

grzewania ciep³ej wody. Zazwyczaj dla

domu ok. 150 m2 wystarcza moc ok.

14 kW dla kot³a jednofunkcyjnego.

W przypadku zastosowania kot³a dwu-

funkcyjnego z przep³ywowym ogrzewa-

czem c.w.u., minimaln¹ moc kot³a wy-

znaczaj¹ potrzeby c.w.u – jest to co naj-

mniej 20 kW. Kocio³ dwufunkcyjny

z przep³ywowym ogrzewaczem c.w.u.

mo¿na poleciæ dla niewielkiego domu

z dwoma – trzema punktami poboru

ciep³ej wody. Dla wiêkszego domu,

o wiêkszej liczbie ³azienek i znacznych

ich odleg³oœciach od kot³owni, zaleca

siê kocio³ z zasobnikiem c.w.u. (wbudo-

wanym w kocio³ dwufunkcyjny lub od-

dzielnym, po³¹czonym z kot³em jedno-

funkcyjnym).

Porównuj¹c zasobniki c.w.u. nale¿y

zwróciæ uwagê nie tylko na ich pojem-

noœæ, ale przede wszystkim na po-

wierzchniê wê¿ownicy. Wielu produ-

centów w zasobnikach o pojemnoœci

100 l umieszcza wê¿ownicê o po-

wierzchni 0,6 m2, 0,75 m2, a niektórzy

1,2 m2 (tym samym wiêksza jest moc

wê¿ownicy). Przy tej samej mocy kot³a,

zasobnik z wiêksz¹ powierzchni¹ wê-

¿ownicy przygotuje wiêcej ciep³ej wody

ni¿ ten z mniejsz¹. Zasobniki z wiêksz¹

powierzchni¹ wê¿ownicy s¹ dro¿sze,

jednak ró¿nica w cenie nie jest du¿a –

ok. 350- 450 z³. Du¿¹ zalet¹ zbiorników

jest tak¿e mo¿liwoœæ wykonania tzw.

obiegu cyrkulacji ciep³ej wody, dziêki

któremu leci ona z kranu natychmiast

po jej odkrêceniu (bez niego trzeba d³u-

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Po zainstalowaniu kot³a i zbiornika na olej opa-

³owy konieczne mo¿e byæ przeprowadzenie ba-

dañ zezwalaj¹cych na eksploatacjê zbiornika.

Zbiorniki o pojemnoœci do 2,5 m3 objête s¹ do-

zorem uproszczonym, zbiorniki od 2,5 do 15 m3

dozorem ograniczonym, a o pojemnoœci wiêk-

szej ni¿ 15 m3 dozorem technicznym pe³nym. 

Zbiorniki objête dozorem technicznym uprosz-

czonym, s¹ dok³adnie badane u producenta i nie

musz¹ byæ zg³oszone do rejestracji w Urzêdzie

Dozoru Technicznego, nie s¹ te¿ konieczne ba-

dania wykonywane u u¿ytkownika, od których

zale¿y zgoda na eksploatacjê. Wyj¹tkiem s¹ ba-

dania doraŸne po niebezpiecznym uszkodzeniu

lub nieszczêœliwym wypadku zwi¹zanym z eks-

ploatacj¹, kiedy to specjaliœci musz¹ okreœliæ,

czy zbiornik mo¿na nadal eksploatowaæ. Zbior-

niki objête dozorem technicznym ograniczonym

mo¿na zacz¹æ u¿ytkowaæ po otrzymaniu decyzji

zezwalaj¹cej na eksploatacjê, a poprzedza j¹

badanie odbiorcze po ich zamontowaniu. Termi-

ny kolejnych badañ nie s¹ okreœlane. Wykonuje

siê doraŸne badania wynikaj¹ce z potrzeb eks-

ploatacyjnych po uszkodzeniu lub nieszczêœli-

wym wypadku, a tak¿e badania kontrolne. Naj-

wiêcej k³opotów jest z u¿ytkowaniem zbiorni-

ków o pojemnoœci wiêkszej ni¿ 15 m3. Wymaga-

ny w ich przypadku dozór techniczny pe³ny

oznacza konieczne badania odbiorcze u u¿yt-

kownika, badania okresowe – wyznacza siê

konkretny termin i rodzaj badania – oraz bada-

nia doraŸne.

JAKI ZZBIORNIK, TTAKI DDOZÓR
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go czekaæ a¿ z rur sp³ynie woda sch³o-

dzona w trakcie przestoju i dopiero za-

cznie lecieæ ciep³a). Kocio³ z zasobnikiem

c.w.u. polecany jest przede wszystkim

tym, którzy korzystaj¹ z du¿ej iloœci cie-

p³ej wody w kilku miejscach jednocze-

œnie. Nie ma tak¿e ograniczeñ minimal-

nego ciœnienia wody, z jakim musz¹ siê li-

czyæ u¿ytkownicy przep³ywowych pod-

grzewaczy wody – mo¿na odkrêciæ nawet

ma³y strumieñ ciep³ej wody. 

Sam w kot³owni
Decyduj¹c siê na ogrzewanie olejem

warto wiedzieæ, ¿e kot³y na to paliwo

wymagaj¹ instalacji w osobnym po-

mieszczeniu. Jego wielkoœæ zale¿y od

wielkoœci kot³a, pojemnoœci zasobnika

ciep³ej wody oraz od tego, czy w ko-

t³owni bêdzie sta³ pojemnik na olej. 

Obecnie przepisy pozwalaj¹ na instalowa-

nie kot³ów olejowych o mocy do 30 kW

w pomieszczeniach innych ni¿ kot³ownia,

w których ludzie nie przebywaj¹ na sta³e,

np. w ³azience lub kuchni.

W pomieszczeniach, w których znajdu-

je siê kocio³ na olej nie wolno instalo-

waæ wentylatorów wyci¹gowych oraz

okapów z wyci¹gami. Praca tych urz¹-

dzeñ mo¿e powodowaæ zasysanie spalin

z kot³a do pomieszczenia. Usuwanie

spalin powinno odbywaæ siê przez ko-

min. Dlatego w pomieszczeniu, w któ-

rym instalowany bêdzie kocio³ powi-

nien byæ swobodny dostêp do komina,

aby umo¿liwiæ bezpieczne pod³¹czenie

do niego kot³a. Komin powinien byæ

wykonany z materia³ów kwasoodpor-

nych – rur stalowych lub ceramicznych.

Jeœli komin jest murowany, trzeba

w nim zamontowaæ wk³ad stalowy. Po-

d³oga w miejscu, gdzie znajduje siê ko-

cio³ powinna byæ wykonana z materia-

³ów niepalnych, a œciany i stropy musz¹

mieæ odpornoœæ ogniow¹ co najmniej

60 minut.

Kot³y olejowe to przede wszystkim ko-

t³y stoj¹ce. Rzadziej spotykane s¹ kot³y

wisz¹ce, ale ich u¿ycie pozwala na za-

oszczêdzenie miejsca w kot³owni. S¹

l¿ejsze od stoj¹cych, poniewa¿ maj¹

mniejsz¹ pojemnoœæ wodn¹. A to w³a-

œnie pojemnoœæ wodna decyduje o dyna-

mice regulacji, wygodzie eksploatacji

i ciê¿arze kot³a. Kocio³, który ma ma³¹

pojemnoœæ szybciej podgrzewa i wymie-

nia wodê. Dziêki temu odk³ada siê te¿

mniej kamienia kot³owego. Ale ma³a

pojemnoœæ wodna oznacza czêste w³¹-

czanie i wy³¹czanie palnika, co sprawia,

¿e szybciej siê on zu¿ywa. 

Na trwa³oœæ kot³a wp³ywa tak¿e mate-

ria³, z którego jest wykonany oraz ja-

koœæ wykonania kot³a i prawid³owa eks-

ploatacja. Najczêœciej spotykane i jed-

noczeœnie najbardziej trwa³e s¹ kot³y

¿eliwne. Na rynku dostêpne s¹ tak¿e ko-

t³y wykonane ze stali nierdzewnej. Mi-

mo ¿e stal ma du¿¹ odpornoœæ na tem-

peraturê, czynniki mechaniczne i che-

miczne, ciekawe jest, ¿e jest rzadziej

u¿ywana do produkcji kot³ów. 

Kot³y olejowe przywo¿one s¹ czêsto do

domów w czêœciach i dopiero w kot³ow-

ni montowane w ca³oœæ. Jednak czêœæ

firm montuje ju¿ kot³y fabrycznie i do-

starczaj¹ gotowe urz¹dzenie po to, by

unikn¹æ z³ego doboru oprzyrz¹dowania

kot³a przez instalatora. 

Filtry, miszery...
Konserwatorzy i instalatorzy kot³ów pod-

kreœlaj¹, ¿e najwiêcej jest awarii spowodo-

wanych przez paliwo z³ej jakoœci. Zastoso-

wanie filtrów zmniejsza liczbê awarii ko-

t³ów, poniewa¿ usuwa zanieczyszczenia

oleju. S¹ one jednak niedoceniane zarów-

no przez fachowców, jak i inwestorów.

Równie wa¿ne s¹ zawory mieszaj¹ce, tzw.

miszery. Chroni¹ one przed naprê¿eniami,

które powstaj¹ w wyniku przep³ywu przez

kocio³ wody o ró¿nej temperaturze – mie-

szaj¹c wodê wyrównuj¹ jej temperaturê.

W olej opa³owy najlepiej zaopatrywaæ siê

latem. Jest wtedy tañszy i nie zmienia

swojej objêtoœci. Jeœli olej ma temperaturê

18°C, a temperatura otoczenia 8°C, paliwo

zwiêksza swoj¹ objêtoœæ o ok. 1 proc.

– wówczas dostaniemy pozornie wiêcej

oleju, co, oczywiœcie, bêdzie oznaczaæ

wiêkszy rachunek. Kilka godzin po dosta-

wie temperatura oleju zrówna siê z ciep³o-

t¹ otoczenia i jego objêtoœæ spadnie do

rzeczywistej.

Co z wod¹?
Kocio³ jednofunkcyjny podgrzewa wodê je-

dynie w instalacji grzewczej. Dwufunkcyj-

ny podgrzewa dodatkowo c.w.u. Dwufunk-

cyjne kot³y wisz¹ce podgrzewaj¹ wodê

w sposób pojemnoœciowo-przep³ywowy.

Niektóre kot³y o ma³ej i œredniej mocy ma-

j¹ wolno stoj¹ce lub wbudowane zasobniki

ciep³ej wody. Przep³ywowe kot³y dwufunk-

cyjne, tak jak wisz¹ce, dostêpne s¹ w ofercie

kilku firm. Rzadziej spotykane s¹ olejowe

kot³y kondensacyjne – s¹ ma³o popularne

ze wzglêdu na wysok¹ cenê, a dodatkowo

nie osi¹gaj¹ te¿ tak du¿ej sprawnoœci jak ga-

zowe kot³y kondensacyjne. Spowodowane

jest to mniejszym udzia³em pary wodnej

w spalinach olejowych ni¿ w spalinach ga-

zowych. Maksymalny odzysk energii to ok.

6 proc., czyli prawie o po³owê mniej ni¿

w kot³ach gazowych.

wybieramy kocio³ olejowy

Kocio³ na olej opa³owy do mocy 30 kW mo¿e

byæ instalowany w pomieszczeniach, w któ-

rych ludzie nie przebywaj¹ na sta³e. Jeœli jego

moc jest wy¿sza trzeba dla niego przeznaczyæ

oddzielne pomieszczenie, którego wysokoœæ

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,2 m, a minimalna

kubatura 8 m3.

Je¿eli kocio³ znajduje siê w pomieszczeniu nad

kondygnacj¹ u¿ytkow¹, pod³oga i œciany do

wysokoœci 10 cm oraz progi drzwiowe powin-

ny byæ wodoszczelne i wykonane z niepalnych

materia³ów. Wentylacja grawitacyjna powin-

na zapewniæ dop³yw powietrza niezbêdnego

w procesie spalania paliwa i usuwanie z po-

mieszczenia wszelkich szkodliwych produktów

spalania.
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Maciej i Joanna w po³owie czerwca planuj¹

wprowadziæ siê do nowo wybudowanego do-

mu. Do tej pory ogrzewany by³ on komin-

kiem z dystrybucj¹ gor¹cego powietrza. To

sprawdzi³o siê podczas tej zimy, kiedy trwa³y

prace wykoñczeniowe. Teraz ogrzewanie mu-

si ruszyæ pe³n¹ par¹, a do tego potrzebny jest

kocio³. Dzia³ka, na której wybudowali dom

znajduje siê w bliskim s¹siedztwie rezerwatu

przyrody i jedynym medium, jakie zosta³o

tam doci¹gniête jest pr¹d. Dlatego te¿ nie

maj¹ du¿ego pola manewru w wyborze ro-

dzaju ogrzewania – w grê wchodz¹ kot³y na

paliwo sta³e, gaz p³ynny lub olej. Poniewa¿

nie maj¹ odpowiedniego miejsca na magazy-

nowanie opa³u rezygnuj¹ z kot³a na paliwo

sta³e. Poza tym Joannie taki kocio³ kojarzy

siê z brudn¹ kot³owni¹ i czêstym podk³ada-

niem opa³u. Wa¿ny jest te¿ sposób podgrze-

wania ciep³ej wody – nie chc¹ kupowaæ ter-

my na pr¹d, gdy¿ jej eksploatacja bêdzie za

droga. W takiej sytuacji wielkiego wyboru

nie ma. Gaz ze zbiornika lub olej opa³owy.

Postawili na olej, mimo ¿e jest doœæ drogi. Ju¿

teraz wiedz¹, ¿e w ogrzewaniu domu kluczo-

wy bêdzie kominek, a kocio³ bêdzie podgrze-

wa³ ciep³¹ wodê oraz dom w specjalnych

przypadkach – przy d³u¿szej nieobecnoœci

domowników i gdy temperatura na zewn¹trz

naprawdê znacznie spadnie. 

Nie ma du¿ego wyboru
Postanowili, ¿e kupi¹ kocio³ i zasobnik

c.w.u., a zbiornik na olej umieszcz¹ na ze-

wn¹trz budynku w specjalnie przygotowa-

nym dla niego dole. Na podstawie tzw. kal-

kulatorów znajduj¹cych siê na stronach in-

ternetowych firm sprzedaj¹cych kot³y olejo-

we, okreœlili moc kot³a – potrzebne bêdzie

urz¹dzenie o mocy ok. 20 kW. Dok³adne

sprawdzenie ofert dostêpnych w Internecie

zajê³o zaledwie 3 godziny, poniewa¿ kot³ów

olejowych jest na rynku  niewiele. 

Wybieraj¹c kocio³ odrzucali od razu te, które

nie mia³y w pakiecie zasobnika ciep³ej wody.

Poniewa¿ kot³ownia znajduje siê bardzo bli-

sko kuchni, Joasi zale¿y tak¿e na tym, by ko-

cio³ pracowa³ cicho. Wa¿na jest tak¿e estety-

ka urz¹dzenia, dlatego obydwoje zwracaj¹

uwagê na kocio³ stoj¹cy z zasobnikiem c.w.u.

o pojemnoœci 130 l firmy DeDietrich – z wy-

gl¹du przypomina lodówkê. Dowiedzieli siê,

¿e producent dostarcza go w ca³oœci, wiêc nie

powinno byæ problemów z jego instalacj¹. Je-

go cena katalogowa wynosi 14 022 z³ brutto.

Umawiaj¹ siê z handlowcem, który ma przy-

jechaæ do domu na wizjê lokaln¹ – sprawdzi

dokumentacjê, komin, warunki terenowe

i mo¿liwoœci pod³¹czenia urz¹dzenia. W miê-

dzyczasie przygotuje ofertê i wyceni realiza-

cjê. Zamawiaj¹ kocio³ o mocy 21 kW. Do te-

go stalowy zbiornik na olej opa³owy – dwu-

p³aszczowy, o pojemnoœci 1000 l firmy Roth

za 2013 z³.

Tylko dwa dni
Na kocio³ nie trzeba czekaæ, poniewa¿

znajduje siê w magazynie. Instalacja od-

bêdzie siê za kilka dni. Monta¿ bêdzie

trwa³ ok. 7 godzin. Po uruchomieniu

i sprawdzeniu czy wszystko dzia³a prawi-

d³owo, instalator podbije gwarancjê. Za

monta¿ zap³ac¹ 1000 z³. Ostatecznie Ma-

ciej negocjuje 5 proc. rabatu od ca³oœci

kosztów zatem koszt ca³ego kot³owego

przedsiêwziêcia wyniesie 16 183 z³.

16 183 z³

PRZYK£ADOWY WWYBÓR

zakup kontrolowany
pomagamy Czytelnikom wybraæ kocio³ olejowy

POSZUKIWANY: kocio³ olejowy, który ma

jednoczeœnie przygotowywaæ ciep³¹ wodê

– do nowego domu o powierzchni 170 m2.

W domu jest wydzielone miejsce na ko-

t³owniê, a zbiornik na olej opa³owy zostanie

umieszczony na zewn¹trz w specjalnie

przygotowanym dla niego dole.
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M
amy dom o powierzchni 122 m2 ocie-

plony styropianem. Decyduj¹c siê

na ogrzewanie zak³adaliœmy, ¿e bêdzie

nim kocio³ olejowy wspomagany komin-

kiem z rozprowadzeniem ciep³ego powie-

trza. W praktyce wysz³o odwrotnie. Ogrze-

wanie podstawowe to kominek, a kocio³

olejowy w³¹cza siê sporadycznie. W sezo-

nie 2006/2007 za ogrzewanie zap³aciliœmy

ok. 2300 z³ (800 l oleju + 7 kubików

drewna).

Agnieszka i Adam

D
ecyduj¹c siê na sposób ogrzewania do-

mu do wyboru mia³em gaz z butli lub olej.

Opalanie paliwem sta³ym by³o poza zasiêgiem,

poniewa¿ nie zezwoli³y na to warunki zabudo-

wy. Okaza³o siê, ¿e propan kosztowa³by trochê

dro¿ej, dlatego zdecydowa³em siê na kocio³

olejowy DeDietrich 1204 z automatyk¹ pogo-

dow¹. Ogrzewanie staram siê wspomagaæ pa-

leniem w kominku (bez p³aszcza wodnego).

Dom ma powierzchniê 210 m2 + 30 m2 gara¿u

(jest tak¿e ogrzewany, poniewa¿ stoj¹ w nim

zbiorniki na olej). Do tej pory w sezonie grzew-

czym (rozpoczêtym na prze³omie wrzeœnia

i paŸdziernika) zu¿y³em ponad 1000 l oleju.   

Piotr

M
am kocio³ olejowy Buderus i kominek

z DGP (rozprowadza gor¹ce powietrze).

Jeszcze niedawno myœla³am o zamianie kot³a

na spalaj¹cy ekogroszek. Jednak po d³u¿szym

zastanowieniu zrezygnowa³am. Teraz pojawi³a

siê mo¿liwoœæ pod³¹czenia gazu i okaza³o siê,

¿e wystarczy wymiana w kotle palnika na ga-

zowy i zamieniê opa³ z oleju na gaz! Zastana-

wiam siê jednak nad tym, czy warto w eksplo-

atowanym ju¿ ponad szeœæ lat kotle wymieniaæ

palnik, czy nie lepiej kupiæ nowy kocio³ gazo-

wy, a mo¿e w ogóle pozostaæ przy ogrzewaniu

olejem? Du¿y wp³yw na moj¹ decyzjê bêdzie

mia³a niew¹tpliwie cena oleju.

Ewelina

Z DDOŒWIADCZEÑ CCZYTELNIKÓW

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.plplpl
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