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Ogrzewanie domu kominkiem z DGP, pod-

czas gdy g ówna instalacja c.o. jest wy czona, 

jest mo liwe, bo kominek ten stanowi odr bny 

system ogrzewania. Trzeba jednak wiedzie ,

e o ile mo e on by  drugim ród em ciep a

w domu, to nie mo e by  jedynym. Kominek 

z DGP jest wi c uzupe nieniem zastosowa-

nego w domu ogrzewania konwencjonalnego 

(np. wodnych grzejników ciennych czy pod-

ogówki)*.

To, jak wiele mo emy zyska  dzi ki kominkowi 

z dystrybucj  gor cego powietrza, w skrócie 

DGP, zauwa ymy przede wszystkim w okresie 

wiosennym i jesiennym. Wtedy g ówn

instalacj  c.o. b dziemy mogli wy czy , a ca y

dom ogrza  wy cznie kominkiem z DGP.
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* Podstawa prawna – ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 132. 1. Budynek, który ze wzgl du na swoje przeznaczenie wymaga 
ogrzewania, powinien by  wyposa ony w instalacj  ogrzewcz  lub inne urz dzenia ogrzewcze, nieb d ce piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

domu
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Dzia anie
Wk ad kominkowy pracuj cy w DGP nagrze-

wa si  od ognia. Od niego za  nagrzewa si

powietrze przep ywaj ce przez przestrze

mi dzy korpusem wk adu a jego obudow .

Uwaga! Do DGP warto wybra  wk ad ze 

specjalnym o ebrowaniem, dzi ki któremu 

wydajno  oddawania ciep a jest bardzo wy-

soka.  

Tak ogrzane powietrze jest dalej rozpro-

wadzane w kierunkach wybranych pomiesz-

cze . Jego transport odbywa si  poprzez sta-

lowe lub aluminiowe rury (kana y). 

Uwaga! Wymiary rur musz  odpowiada

rednicy kró ca wylotu ciep ego powietrza 

z kominka – tylko takie rozwi zanie zapewni 

sprawny przep yw.

Do pomieszcze  ciep e powietrze dostaje 

si  przez montowane na jego wylotach, krat-

ki i anemostaty. Aby sch odzone w pomiesz-

czeniu powietrze mog o z powrotem wydo-

sta  si  do pokoju z kominkiem, w drzwiach 

tych pomieszcze  powinna by  szczelina lub 

otwory wentylacyjne.  

Uwaga! Wlotów ciep ego powietrza nie po-

winno si  wykonywa  w kuchniach i azien-

kach, aby nie dosz o do przenoszenia zapa-

chów i wilgoci. Pomieszczenia te trzeba wi c

ogrza  w inny sposób.

W obiegu... 
Powietrze z DGP do innych pomieszcze  mo e

przep ywa  w obiegu naturalnym (ruch po-

wietrza jest grawitacyjny, gor ce powietrze 

– l ejsze od ch odnego unosi si  na zasadzie 

konwekcji) lub wymuszonym (ruch powietrza 

wspomagany jest prac  wentylatora). To, jaki 

obieg powinien by  zastosowany w konkret-

nym domu, wynika z projektu systemu dystry-

bucji gor cego powietrza. Projekt taki powstaje 

na podstawie specyfiki danego budynku i za-

wiera szereg oblicze , które maj  zagwaranto-

wa  efektywne dzia anie instalacji (powietrze 

musi dotrze  do wszystkich przewidzianych 

pomieszcze  i mie  temperatur  wystarczaj -

c , aby je ogrza ). Obliczenia i projekt powin-

na wykona  firma instalacyjna lub projektant.

Ogólna zasada, wed ug której mo -

na wst pnie przewidzie , jaki obieg b -

dzie lepszy w naszym domu, jest prosta. 

W obiegu naturalnym odcinki kana ów 

doprowadzaj cych ciep e powietrze musz

mie  maksymalnie 3 m – inaczej 

system jest niewydolny. Dlatego im bar-

dziej roz o ysty uk ad pomieszcze  prze-

znaczonych do ogrzania i im bardziej 

s  one oddalone od kominka, tym mniej 

efektywna b dzie praca systemu w obie-

gu naturalnym. Ró nica temperatury, 

dzi ki której mo liwy jest ruch ciep e-

go powietrza ku górze, mo e by  w tak za-

projektowanych domach niewystarczaj -

ca do pokonania odleg o ci od kominka 

do pomieszcze . Obieg naturalny spraw-

dza si  wi c w budynkach o prostym uk a-

dzie – stosunkowo wysokich i w skich, 

w których pomieszczenia przeznaczone 

 Wk ady z o ebrowaniem oddaj  ciep o efektywniej ni  bez niego
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rednica g ównego kana u rozprowadzaj cego 

ciep e powietrze powinienna odpowiada rednicy 

kró ca wylotu ciep ego powietrza z kominka

o ebrowanie wk adu 

kominkowego

Schemat dzia ania wk adu kominkowego z instalacj  DGP

kszta tki kominkowe

anemostaty i kratki

kana  dystrybuuj cy gor ce powietrze

kratki wylotów powietrza

kominek z wk adem DGP

przestrze  mi dzy wk adem 

a obudow  umo liwiaj ca ruch 

powietrza

skrzynka rozdzielcza

wentylator

bypass

filtr
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do ogrzania znajduj  si  powy ej miejsca, 

gdzie stoi kominek. 

Ciep e powietrze rozchodz ce si  natu-

ralnie jest niezale ne od jakichkolwiek ze-

wn trznych róde  energii i dla niewielkich 

powierzchni zapewnia wystarczaj c  wy-

dajno . W roz o ystych du ych domach jest 

on jednak niewydolny. Tu stosuje si  zatem 

wentylator, który zasysa gor ce powietrze 

i t oczy do wielu, nawet znacznie odleg ych 

od kominka, pomieszcze . Do pracy systemu 

konieczna jest zatem energia elektryczna.

Uwaga! Wa ne, aby wentylator wyposa y

w filtr – zapobiegnie on przemieszczaniu si

wraz z powietrzem kurzu. 

Oprócz wentylatora warto zastosowa  tak-

e bypass z termostatem bimetalicznym 

i przepustnic . Podczas zaników napi cia 

w sieci odprowadzi on powietrze do wydzie-

lonego pomieszczenia. Ponadto, gdy tempe-

ratura przep ywaj cego przez pracuj cy wen-

tylator powietrza b dzie bardzo wysoka, 

pobierze on ch odne powietrze i obni y tym 

samym maksymaln  temperatur  powietrza 

wyp ywaj cego z kratek i anemostatów.    

Najlepszym miejscem na monta  wentyla-

tora, filtra i bypassu (czasem bypass ofero-

wany jest w komplecie z wentylatorem) jest 

przestrze  nad kominkiem – na wylocie go-

r cego powietrza. Ponadto miejsce ich mon-

ta u musi by atwo dost pne – ze wzgl -

du na ewentualne awarie oraz konieczno

okresowego czyszczenia filtra.

Poniewa  poszczególne pomieszczenia 

w domu le  w ró nej odleg o ci od wentyla-

tora (w zwi zku z tym kana y dystrybuuj ce 

powietrze maj  ró n  d ugo ), mog oby do-

chodzi  do niedogrzania jednych pomiesz-

cze  i przegrzania innych. Aby zrównowa-

y  wi c ilo  rozprowadzanego powietrza, 

stosuje si  przepustnice, za pomoc  których 

w atwy sposób mo na regulowa  dop ywem 

powietrza. Regulacji mo na te  dokona  na 

anemostatach i kratkach (przymykaj c je lub 

otwieraj c) w pomieszczeniach, do których 

prowadz  najkrótsze kana y.

DGP – im wcze niej, 
tym lepiej
Uk ad instalacji DGP najlepiej zaplanowa  na 

etapie projektowania domu. To zagwarantu-

je najbardziej optymalny przebieg kana ów

grzewczych, najwy sz  efektywno  pracy 

oraz odpowiedni projekt pozosta ych instala-

cji (kominowej, wentylacyjnej). Tak e no no

stropu b dzie odpowiednia. Ponadto monta

instalacji DGP w niewyko czonym domu jest 

znacznie ta szy. Projekt instalacji DGP powi-

nien zawiera  przekroje rur, lokalizacj  ich 

wylotów, wydajno  wentylatora, a tak e na-

stawy anemostatów i przepustnic.

 W u ytkowanym domu mo liwo  wybu-

dowania kominka z DGP cz sto wi e si  z ko-

nieczno ci  wprowadzenia kilku do  kosz-

townych zmian. 

Zanim zdecydujesz si  na DGP w u ytkowa-

nym domu, zle  sprawdzenie:

1. no no ci stropu – kominek wraz z obudo-

w  mo e wa y  nawet 500 kg, strop musi wi c

przej  niema y ci ar. Ocen  wytrzyma o-

ci stropu mo e przeprowadzi  jedynie specja-

lista – konstruktor. Je li oka e si , e no no

stropu jest niewystarczaj ca, trzeba b dzie go 

wzmocni , a pod kominek wykona  specjalny 

fundament.  

2. stanu technicznego wentylacji – ze wzgl -

dów bezpiecze stwa i zdrowotnych bez-

wzgl dnie trzeba zapewni  sta  wymian  po-

wietrza.

3. stanu i rodzaju instalacji kominowej – ko-

miniarz ocenia, czy w domu jest wolny prze-

wód kominowy i czy mo na go przystosowa

 (a) Dom z kominkiem pracuj cym w obiegu naturalnym; kominek mo e pracowa  w tym przypadku 

w takim obiegu ze wzgl du na odpowiedni rozk ad pomieszcze  – mo na tu bowiem zastosowa  krótkie 

poziome odcinki kana ów dystrybuuj cych powietrze;

(b) Dom z kominkiem pracuj cym w obiegu wymuszonym; uk ad pomieszcze  wymusi  tu zastosowanie 

d ugich poziomych odcinków kana ów dystrybuuj cych gor ce powietrza, konieczne jest zatem 

wspomaganie przep ywu gor cego powietrza wentylatorem

a b

 Rury transportuj ce gor ce powietrze s

elastyczne i atwo kszta towa  z nich tras

przebiegu instalacji 

fo
t.

 D
a

rc
o

/P
e

rf
e

k
t

a

fo
t.

 A
ln

o
r

 Przepustnice: (a) bez 

uszczelki – stosowane 

wewn trz kana ów 

dystrybuuj cych ciep e

powietrze, (b) z uszczelk

– stosowane w kana ach 

dostarczaj cych zewn trzne 

powietrze do spalania; 

przepustnica wyposa ona 

jest dodatkowo w si ownik, jej 

praca jest wi c automatyczna

b
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do wspó pracy z kominkiem. Wymiary komina na ca ej d ugo ci musz  odpowiada

wymaganiom producenta wybranego wk adu – tak aby mo na by o pod czy  rur

o okre lonej rednicy. Ponadto komin nie powinien mie  za ama , cho  w rzeczy-

wisto ci mo e on mie  za amanie nie bardziej ostre ni  pod k tem 30° – przy odcin-

kach nie d u szych ni  2 m, nie powinien te  mie  przew e . Je eli brakuje wolnego 

przewodu lub jego modernizacja jest nieop acalna, konieczna b dzie budowa nowego 

komina – w miejscu starego lub przy zewn trznej cianie budynku.  
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 Ró norodne wyko czenie odpornych na ogie  posadzek wokó  kominka
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Obudowy kominkowe
Obudowy kominkowe ze wzgl du na swoje w a ciwo ci mog  by :

ciep e, np. z kafli. Takie obudowy nagrze-

waj  si  od wk adu i oddaj  skumulowane 

ciep o poprzez ca  powierzchni .

zimne, np. z ognioodpornych p yt g-k. 

Nie nagrzewaj  si  i musz  by  zaizolowa-

ne od wewn trz (najcz ciej wykorzystuje 

si  we n  mineraln  z warstw  folii alumi-

niowej) – warstwa izolacji chroni obudow

przed zbyt wysok  temperatur  oraz przed 

strat  ciep a – je li kominek stoi przy ze-

wn trznej cianie. P yty podwiesza si  na 

konstrukcji stalowej. Z zewn trz p yty po-

krywa si  materia em dekoracyjnym, np. 

kamieniem.

Zamiast tych tradycyjnych elementów 

obudowy zimnej: p yt g-k, izolacji i konstruk-

cji stalowej, mo na u y  jednorodnych p yt 

krzemianowo-wapiennych. Bezpo rednio na 

nich stosuje si  typowe wyko czenia obu-

dów kominkowych.
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 Kominki wyko czone kaflami
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 Obudowy z p yt g-k wyko czone na ró ne sposoby
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 Obudowa z p yt krzemianowo-wapiennych

fo
t.

 H
a

jd
u

k

fo
t.

 S
p

a
rt

h
e

rm

kominki.indd 118kominki.indd   118 2010-06-26 10:17:042010-06-26   10:17:04



Przegl d rynku

4. mo liwo ci doprowadzenia powietrza do 

spalania – wed ug przepisów do kominka z za-

mkni tym wk adem trzeba doprowadzi  10 m3

powietrza w ci gu godziny na ka dy 1 kW 

mocy nominalnej (chocia  kominki z regu-

y nie pracuj  bez przerwy z moc  nominaln

i w rzeczywisto ci pobieraj  mniej powietrza). 

Powietrze do spalania mo na doprowadzi  po-

przez:

Specjalny przewód poprowadzony mo li-

wie blisko paleniska, pod nie lub bezpo red-

nio do komory spalania. Ostatnie rozwi za-

nie jest najbardziej ekonomiczne – powietrze 

w tym przypadku nie nie ma kontaktu z po-

wietrzem wewn trz budynku. W pozosta ych 

rozwi zaniach konieczne jest zastosowanie 

przepustnicy we wlocie powietrza zewn trzne-

go – umo liwi ona zamkni cie dop ywu ch od-

nego powietrza w czasie, gdy kominek nie pra-

cuje – to z kolei zapobiegnie niepotrzebnemu 

wych adzaniu pomieszcze .

Uwaga! Wielko  kana u doprowadzaj cego 

powietrze zewn trzne i tym samym wielko

wlotu powietrza powinna wynosi  co najmniej 

15 cm (powierzchnia przekroju ok. 200 cm2). 

Wloty powietrza zewn trznego wykonuje si

w cianie budynku (na poziomie pod ogi lub 

pod ni ) lub wznosi ponad dach (czerpnie na-

le y sytuowa  poni ej komina, aby nie zasysa-

a dymu z komina).

Nawiewniki zamontowane w oknach, 

drzwiach lub innych cz ciach przegród ze-

wn trznych. Nawiewniki mo na montowa

w nowych oraz ju  istniej cych oknach.   

Przed budow  kominka z DGP zaplanuj 

tak e otoczenie wokó  niego. Cz  pod ogi, 

na której ma stan  kominek, musi by  wy-

konana z materia ów niepalnych – to znaczy, 

e nie mo e by  ocieplona styropianem (jedy-

nie we n ). Je eli wcze niej po o ono w tym 

miejscu styropian, nale y go zerwa  i wy-

kona  w tym miejscu wylewk  betonow .

Ponadto pod o e pod kominkiem musi mie

co najmniej 15 cm. Posadzka wokó  komin-

ka powinna by  wykonana z terakoty, gressu, 

granitu lub marmuru – które zapewni  bez-

piecze stwo przeciwpo arowe. Bezpieczna 

posadzka wokó  kominka musi mie  mini-

mum 50 cm szeroko ci.

Piel gnacja
ywotno  kominka w du ym stopniu za-

le y od tego, jak o niego dbamy oraz jakiego 

drewna u ywamy do opa u. 

Ka dy kominek, nie tylko ten pracuj cy 

w DGP, trzeba regularnie czy ci . Najlepiej 

po ka dym paleniu usuwa  popió  z  pale-

niska. Dwa razy do roku warto wezwa  ko-

miniarza, który sprawdzi przewód i wyczy-

ci go oraz wn trze czopucha i p omienice 

w górnej cz ci komory spalania.

Drewno do kominka powinni my wybie-

ra  ostro nie – musi by  ono sezonowane ok. 

14 miesi cy, aby by o odpowiednio suche. 

Niestety cz sto jest ono niewystarczaj co wy-

suszone, a palenie wilgotnym drewnem spra-

wia, e cz  energii zu ywa si  na odparowa-

nie wody – co zmniejsza sprawno  kominka. 

Wilgotne drewno wywo uje te  szybsz  koro-

zj  wk adu, niszczy uszczelki i brudzi szyb .

Nie tylko jako  drewna jest wa na, ale te

jego gatunek. Najlepsze do palenia w komin-

ku jest drewno drzew li ciastych – jesion, 

d b, brzoza. Poleca si  je g ównie ze wzgl du

na wysok  kaloryczno  – czyli najwi ksz

warto  opa ow  oraz spokojny i równomier-

ny proces palenia.

Aby podj  decyzj  o budowie kominka 

z DGP, nie wystarczy wiedzie , jak on dzia-

a. Na pewno atwiej o tym postanowi , za-

poznaj c si  z ofert  rynkow  wk adów do 

DGP oraz z elementami instalacji – u atwi-

li my Pa stwo to zadanie, zamieszczaj c

tak  prezentacj  na nast pnych stronach. 

Ponadto przygotowali my artyku  (str. 126, 

Dzia  „Zrób to fachowo”), który w szczegó-

ach omawia zasady rozprowadzenia i dzia-

ania DGP. 

 Komplety 

narz dzi

kominkowych 

– pogrzebacze, 

szczypce, zmiotki 

i szufelki na 

dekoracyjnych 

stojakach 

– u atwiaj

dbanie o kominek 
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 Warto wybiera  wk ady z ci g em przeciwwagi, 

które pozwala kontrolowa  ruch szybra. Przy 

zamkni tych drzwiczkach ci g o jest mocno 

doci ni te, dzi ki czemu szyber tak e jest 

zamkni ty. Podczas otwierania drzwiczek ci g o

wysuwa si  i jednocze nie otwiera szyber. Dzi ki 

temu t umienie ci gu kominowego jest mniejsze 

przy otwartych drzwiczkach kominka. To z kolei 

sprawia, e spaliny s  silnie wyci gane z komory 

spalania i nie wydostaj  si  na zewn trz przez 

drzwiczki

Koszt elementów i rozprowadzenia

instalacji DGP wynosi 20% ceny wk adu
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