
K
ompleksowa modernizacja systemu

grzewczego oznacza wymian  nie tyl-

ko kot a – by  mo e tak e ze zmian

paliwa – ale te  ca ej instalacji, cznie

z grzejnikami. Przy tej okazji warto zasta-

nowi  si , czy nie zrobi  ogrzewania pod-

ogowego.

ZMIENIA  PALIWO
Z ca  pewno ci  warto si  nad tym zasta-

nowi , je li zamierzamy podda  gruntow-

nej modernizacji star  instalacj  z grzejni-

kami eliwnymi i pozbawionym automa-

tyki kot em w glowym. Warto jednak za-

znaczy , e produkowane obecnie kot y na

w giel s  znacznie mniej uci liwe w ob-

s udze – dzi ki zasobnikowi mo na go do-

k ada  nawet raz w tygodniu. Oferowana

do nich automatyka pozwala za  na znacz-

nie bardziej oszcz dn  eksploatacj . Mo -

na równie  korzysta  z innych paliw sta-

ych, np. peletów lub prasowanej s omy.

Kot y na pelety s  w pe ni zautomatyzo-

wane, cznie z „dok adaniem” opa u po-

dajnikiem. W obu przypadkach potrzeba

jednak du o miejsca na sk adowanie opa u.

Je li jednak zapad a decyzja o zmianie pa-

liwa, nie ulega kwestii, e najwygodniej-

szy jest gaz ziemny. Gdy nie ma go w po-

bli u, mo na rozwa a  zakup kot a na gaz

p ynny lub olej opa owy. W obu przypad-

kach trzeba uwzgl dni  sposób magazy-

nowania paliwa. Zbiorniki na olej wyma-

gaj  okre lonego miejsca w piwnicy i wy-

konania szczelnej wanny, w których si  je

ustawia. Z kolei gaz p ynny magazynuje

si  na zewn trz. W tym wi c przypadku,

w ogrodzie musi si  znale  odpowiednio

du e miejsce.
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Kiedy zaczynamy zastanawia  si  nad gruntown

modernizacj  instalacji centralnego ogrzewania?

Wtedy, gdy mamy do  cz stych wizyt w kot owni,

ale te  gdy chcemy zaoszcz dzi  na kosztach ogrze-

wania i pozby  si  obawy o nasze bezpiecze stwo,

zagro one – by  mo e – funkcjonowaniem starego,

pozbawionego zabezpiecze  kot a.

Taka operacja, cho  droga i wymagaj ca sporego

remontu, naprawd  si  op aci.

Hanna CCzerska

fot. WWolf

nowa instalacja
ni sze rachunki

R E M O N T
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Miejsce ustawienia kot a tak e nie jest

dowolne. Ten na gaz p ynny nie mo e

znale  si  w piwnicy, a tylko w pomiesz-

czeniu usytuowanym powy ej terenu.

Z wymian  kot a na paliwa sta e na zasi-

lany innym paliwem wi e si  jeszcze jed-

no utrudnienie. Konieczne jest zamonto-

wanie w przewodzie kominowym wk adu

ze stali kwasoodpornej, który zabezpieczy

jego cianki przed agresywnym oddzia y-

waniem skroplin.

JAKI KOCIO
Gdy podj ta zosta a ju  decyzja co do pa-

liwa, trzeba zastanowi  si , jaki kocio  b -

dzie nam potrzebny. Od tego, czy b dzie

on tradycyjny, niskotemperaturowy czy

kondensacyjny, zale y m.in. dobór grzej-

ników, w tym mo liwo  zainstalowania

specyficznego grzejnika, jakim jest ogrze-

wanie pod ogowe, oraz rednica i rodzaj

rur. W kot ach tradycyjnych woda osi ga

temperatur  90°C, za  sprawno  urz -

dze  si ga 90%. Kot y niskotemperaturo-

we osi gaj  wy sz  sprawno ; ni sza

temperatura wody (zasilaj cej 75°C, po-

wrotnej 40 a nawet 30°C), pozwala oszcz -

dzi  na kosztach ogrzewania, wi kszy jest

te  wybór materia ów do instalacji. 

Wa ne jest te , jakie funkcje ma pe ni

nowy kocio . Je li b dzie tylko ogrzewa

dom, kupuje si  urz dzenie jednofunk-

cyjne. W tym przypadku ciep  wod  uzy-

skuje si  najcz ciej z podgrzewacza

– gazowego lub elektrycznego. Mo e to

by  popularna terma, czyli fachowo mó-

wi c – podgrzewacz pojemno ciowy – lub

urz dzenie przep ywowe. To drugie mo e

by  przeznaczone do obs ugi jednego lub

kilku punktów poboru wody. Gdy kocio

b dzie podgrzewa  równie  ciep  wod

u ytkow  – powinien by  dwufunkcyjny

lub jednofunkcyjny z zasobnikiem.

Kot y na paliwa sta e s  przede wszyst-

kim urz dzeniami jednofunkcyjnymi sto-

j cymi. Produkowane s  wprawdzie kot y

dwufunkcyjne, ale perspektywa obs ugi-

wania ich nawet w lecie z regu y zniech -

ca do zakupu. Wiele modeli nowocze-

snych kot ów mo e wspó pracowa  tak e

z instalacjami niskotemperaturowymi.

Mo na kupi  kocio  z zasobnikiem, dzi -

ki czemu paliwo dok ada si  rzadziej – na-

wet raz na tydzie . Spo ród urz dze  na

paliwa sta e, najwi ksz  sprawno  maj

kot y retortowe, w których zamiast rusztu

znajduje si  specjalny palnik retortowy.

Mniejsz  sprawno  maj  kot y ze spala-

niem dolnym, a najni sz  – te ze spala-

niem górnym.

Kot y gazowe s  jedno- i dwufunkcyjne,

z otwart  lub zamkni t  komor  spala-

nia. Te drugie maj  wy sz  sprawno .

Kot y dwufunkcyjne s  zazwyczaj wisz -

ce, je li maj  zamkni t  komor  spala-

nia, mo na je powiesi  nawet w przedpo-

koju czy ci gu szafek kuchennych. Kon-

strukcja kot ów na gaz ziemny i p ynny

jest taka sama.

Kot y olejowe w wi kszo ci s  urz dze-

niami jednofunkcyjnymi, dostosowanymi

do wspó pracy z zasobnikami wody. Rów-

nie  one osi gaj  wysok  sprawno , do-

chodz c  do ok. 94%. Pewn  niedogodno-

ci  zwi zan  z wykorzystywaniem oleju

opa owego jest konieczno  regulowania

i czyszczenia palnika – ka dorazowo po

kolejnej dostawie paliwa. Ma bowiem ono

za ka dym razem inne parametry.

W kot ach z otwart  komor  spalania

powietrze niezb dne do pracy kot a jest

pobierane bezpo rednio z pomieszczenia,

w którym si  on znajduje. W przypadku

zamkni tej komory powietrze jest do-

starczane bezpo rednio do palnika rur

powietrzno-spalinow  i tak samo s  usu-

wane produkty spalania. Dodatkow  zale-

t  takiego rozwi zania jest mo liwo  po-

zbycia si  komina, rur  mo na bowiem

wyprowadzi  przez cian  budynku –

KUBATURA

Kot y zasilane gazem lub

olejem opa owym trzeba

instalowa  w pomieszcze-

niach o okre lonej kuba-

turze. Urz dzenia z otwar-

t  komor  spalania wy-

magaj  kot owni maj cej

8 m3, natomiast dla tych

z zamkni t  wystarczy

6,5 m3. Przepisy nakazuj ,

by nie instalowa  kot a

w pomieszczeniach miesz-

kalnych. Tutaj wyj tkiem

s  jedynie urz dzenia

z zamkni t  komor  spa-

lania, które s  pod czone

do wyprowadzonej na ze-

wn trz rury powietrzno-

spalinowej.

kocio

kratka
wyci gowa

Pomieszczenie zz kkot em nna oolej oopa owy ii mmagazyn ooleju

wanna zatrzymuj ca
wyciek oleju

zbiornik
oleju

doprowadzenie
powietrza
wie ego

spaliny

powietrze

wymiennik
ciep a

gaz

wentylator

Olej oopa owy mmusi bby  mmagazynowany ww sspecjalnych zzbiornikach uumieszczonych
w szczelnej wwannie

Przewód ppowietrzno sspalinowy mmo e
by  wwyprowadzony pprzez cian
zewn trzn (rzut zz ggóry)

Podgrzewacz zzasilaj cy jjeden ppunkt ppoboru jjest nna
tyle mma y, e mmo na ggo nnp. sschowa  ppod uumywalk
(fot. FFormaster)
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o ile moc kot a nie przekracza 21 kW. Ko-

nieczne jest tylko umieszczenie jej na wy-

soko ci min. 2,5 m. Wyprowadzona ni ej

mo e by  niebezpieczna, gdy  przecho-

dz ce w pobli u osoby mog  ulec popa-

rzeniu przez gor ce spaliny. 

Szczególn  grup  urz dze  z zamkni t

komor  spalania s  kot y kondensacyjne,

osi gaj ce sprawno  powy ej 100%. Jest

to mo liwe dzi ki wykorzystywaniu cie-

p a kondensacji, czyli pary wodnej zawar-

tej w spalinach. Uwalniaj ce si  podczas

stygni cia pary ciep o dodatkowo pod-

grzewa wod  w kotle.

Na prac  kot a du y wp yw ma rodzaj pal-

nika. Te z p ynn  regulacj , tzw. modulo-

wan , s  najlepsze, bo dzi ki takiemu roz-

wi zaniu moc kot a jest „na bie co” dopa-

sowywana do zapotrzebowania na ciep o.

Kocio  z jednostopniow  regulacj  pracuje

tylko w trybie w cz/wy cz, przez co nie-

ustannie rozgrzewa si  i stygnie, zu ywaj c

wi cej paliwa i trac c na sprawno ci.

eby ogrzewanie by o jak najbardziej

ekonomiczne, konieczna jest odpowied-

nia automatyka. W najprostszej wersji

mo e to by  sterowanie prac  kot a zgod-

nie z parametrami wody zasilaj cej. Sku-

teczniejsze jest zainstalowanie regulatora

pokojowego w tzw. pomieszczeniu wiod -

cym – najcz ciej jest to pokój dzienny.

Regulator mo e by  wyposa ony w pro-

gramator czasowy – z mo liwo ci  usta-

wienia po danej temperatury zarówno

w ci gu doby, jak i tygodnia. Najdro sza

jest automatyka pogodowa, która

uwzgl dnia równie  temperatur  zew-

n trzn . Urz dzenie porównuje tempera-

tur  panuj c  wewn trz i na zewn trz

i optymalnie ustawia moc kot a.

INSTALACJA
Zamiana kot a na paliwo sta e na zasilany

gazem lub olejem poci ga za sob  koniecz-

no  wymiany ca ej instalacji. W miejsce

funkcjonuj cej do tej pory instalacji grawi-

tacyjnej, z otwartym naczyniem wzbior-

czym i rurami o du ych rednicach, musi

by  zrobiona instalacja zamkni ta,

z pomp  obiegow , naczyniem przepono-

wym i automatycznym odpowietrzeniem.

Otwarte naczynie wzbiorcze jest niezb d-

ne w instalacjach o wysokiej temperaturze

wody zasilaj cej, gdy  wyrównuje ono

zmiany jej obj to ci. W nowoczesnych in-

stalacjach o ni szej temperaturze, ró nice

obj to ci wody nie s  tak du e, a zamkni -

te naczynie wzbiorcze nie dopuszcza do

wn trza instalacji tlenu powoduj cego jej

korozj . Z kolei praca pompy zwi ksza

szybko  przep ywu wody w rurach, zatem

mog  mie  one mniejsz rednic , a insta-

lacja jest ta sza.

Nowe rury – najcz ciej z tworzyw sztucz-

nych, miedzi, a coraz rzadziej ze stali – po-

winny by  tak prowadzone, eby powodo-

wa y mo liwie ma e starty ciep a. Przy

czym s  one tym wi ksze, im wi ksza jest

rednica rur. eby wymiana instalacji nie

wi za a si  z ca kowit  rujnacj  domu, no-

we rury mo na prowadzi  przy pod odze,

wzd u cian, a nast pnie zakry  je ozdob-

nymi listwami maskuj cymi.

Ruroci g grzewczy wykonuje si  jako insta-

lacj  z rozdzia em dolnym lub górnym.

wymiana systemu grzewczego

NOWE RRURY

Chocia  rury stalowe s  nadal produkowane, to

jednak najch tniej wykorzystywane s  obecnie

te z tworzyw sztucznych oraz miedzi.

W przypadku instalacji grzewczej z miedzi musi-

my wykona  odpowiednie po czenia mi dzy

miedzi  a innymi metalami, zapobiegaj ce koro-

zji elektrochemicznej.

Decyduj c si  na rury z tworzyw sztucznych na-

le y pami ta , e pocz tkowy odcinek instalacji

wychodz cej z kot a (1-2 m) musi by  wykonany

z rury metalowej. Zabezpieczy to tworzywo

przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

Rury miedziane lub z tworzyw sztucznych znacz-

nie wyd u aj  si  pod wp ywem p yn cej we-

wn trz gor cej wody. Miedziane oko o 1,7 razy

bardziej ni  rury stalowe, za  z tworzyw sztucz-

nych – nawet kilkana cie razy. Najbardziej wy-

d u aj  si  rury z PE-X i PP (ok. 15 razy bardziej

ni  stal). Przyk adowo, przy wzro cie temperatu-

ry o 50°C, 10-metrowy odcinek rury miedzianej,

zwi kszy si  o 8,4 mm a rury z PE-X o oko o

9 cm – w stosunku do rur stalowych. Dobrze

jest wi c stosowa  takie rury z tworzywa

sztucznego, które nie zmieniaj c swoich wymia-

rów. S  to przewody z wk adk  aluminiow  lub

z w ókien szklanych (w przypadku rur z PP) albo

rury wielowarstwowe (np. PE-X/Al/PE-X). Nato-

miast w przypadku rur z metalu trzeba wykorzy-

stywa  zjawisko ich samokompensacji al-

bo stosowa  kompensatory U-kszta towe.

Poniewa  tworzywa

sztuczne nie chroni

przed przenikaniem tle-

nu do wn trza instalacji,

nale y stosowa  rury

z pow ok  antydyfuzyjn

albo z wk adk  metalo-

w , która ca kowicie je uszczelnia.

przeponowe naczynie wzbiorcze

kocio

grzejnik

grzejnik

kocio

Kompensator UU-kkszta towy jjest nnajcz ciej
wykonywany zz kkrótkich oodcinków rrur,

czonych kkolankami

Schemat iinstalacji ttypu zzamkni tego, zz pprzeponowym nnaczyniem wwzbiorczym Instalacja zz rrozdzia em ddolnym jjest bbardziej ppopularna
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W pierwszym przypadku obie rury, zasilaj -

ca i powrotna, biegn  do grzejnika t  sam

tras . W najwy szych punktach instalacji

musz  znale  si  odpowietrzniki. W insta-

lacji z rozdzia em górnym ogrzana woda

jest wt aczana do jej najwy szego punktu,

sk d grawitacyjnie sp ywa w dó  do po-

szczególnych grzejników. Jednak obecnie

taka instalacja traci na popularno ci, przede

wszystkim g ównie z powodu wy szej ceny

jej wykonania. 

W obr bie jednej kondygnacji woda grzew-

cza jest rozprowadzana za po rednictwem

instalacji rozdzielaczowej – od rozdziela-

czy przewody s  prowadzone do poszcze-

gólnych grzejników. Rury zazwyczaj pro-

wadzi si  w szlichcie pod ogi, najkrótsz

drog  od rozdzielacza do grzejnika albo

wzd u cian zewn trznych. Prowadzenie

rur po najkrótszej linii pozwala oszcz dzi

na materiale, umo liwia wymian  uszko-

dzonego kawa ka rury bez wy czania ca e-

go ogrzewania i u atwia sterowanie ka dym

obiegiem z rozdzielacza.

Warto pami ta , e do tak u o onej instala-

cji mo na pod cza  grzejniki z zasilaniem

dolnym, dzi ki czemu po czenie grzejnika

z ruroci giem jest niemal niewidoczne. 

Uwaga! Star  instalacj  nale y wyci  tam,

gdzie jest to mo liwe, a przej cia przez cia-

ny i stropy przykry  tynkiem.

CZY WYMIENIA
GRZEJNIKI
Grzejniki jedynie przekazuj  ciep o, ale nie

maj  istotnego wp ywu na sprawno  insta-

lacji grzewczej. Dlatego ich wymiana nie

zawsze jest konieczna. Nowe grzejniki na

pewno b d  potrzebne, je li stare s  bardzo

zniszczone. Gdy chcemy pozosta  przy ko-

tle na paliwa sta e i instalacji typu otwarte-

go, mo emy wybra eliwne eberka o no-

woczesnym wygl dzie. S  odporne na koro-

zj , dzia anie wysokiej temperatury i zmia-

ny ci nienia w instalacji. Charakteryzuj  si

du  bezw adno ci  ciepln , co oznacza, e

wprawdzie wolno si  nagrzewaj , ale te  po-

woli stygn . Nie powinni my w tym przy-

padku wybiera  popularnych obecnie stalo-

wych grzejników p ytowych, gdy  znajdu-

j cy si  w takiej instalacji tlen zmniejszy ich

trwa o .

Do instalacji typu zamkni tego, gdzie

obieg wody wymusza pompa, a rednice rur

s  mniejsze, mo na zamontowa  praktycz-

nie ka dy rodzaj grzejników. Warto jednak

zainwestowa  w nowoczesne grzejniki

o ma ej pojemno ci wodnej, szybko reagu-

j ce na zmiany temperatury czynnika

grzewczego. Takie cechy maj  stalowe grzej-

niki p ytowe, aluminiowe cz onowe, grzej-

niki miedziane oraz konwektory.

Wybór uzale niony jest od materia u, z ja-

kiego wykonano instalacj . Gdy jest mie-

dziana, grzejniki aluminiowe s  dopusz-

czalne jedynie pod warunkiem zastosowa-

nia odpowiednich inhibitorów korozji

(zwi zków, które powoduj  znaczne spo-

wolnienie zjawiska korozji). Przy grzejni-

kach stalowych u ycie inhibitora jest zale-

cane, ale niekonieczne. Problemu nie b -

dzie, je eli instalacja b dzie wykonana

z tworzyw sztucznych. 

Wspomniane eliwne eberka nie s  jedy-

nymi grzejnikami cz onowymi, spotykany-

mi obecnie w instalacjach c.o. Produkowa-

ne s  one tak e z aluminium i stali, w po-

staci elementów o sp aszczo-

nym, zwi kszaj cym po-

wierzchni  oddawania ciep a

froncie. Poniewa  szybko si

nagrzewaj  i równie szybko

stygn , mo na w cza  je w ni-

skotemperaturowe instalacje

c.o. Stalowe grzejniki mog

mie  tak e posta  okr g ych

rur, a grzejnik mo e by  zesta-

wiony nawet z kilkudziesi ciu

modu ów. Dzi ki takiej budo-

wie bardzo atwo zestawi

urz dzenie o odpowiedniej

mocy grzewczej. W grzejni-

kach cz onowych oko o 30%

ciep a jest wypromieniowywa-

ne, a reszta oddawana jest na

drodze konwekcji.

Obecnie jednak najpopular-

niejsze s grzejniki p ytowe –

powstaj  przez po czenie

dwóch specjalnie t oczonych

arkuszy blach stalowych. Po

zgrzaniu, pomi dzy nimi two-

rz  si  kanaliki, którymi prze-

p ywa ciep a woda. Od niej z

kolei nagrzewa si  ca y grzej-

nik i oddaje ciep o do pomieszczenia.

W niektórych modelach powierzchnia od-

dawania ciep a jest zwi kszona poprzez o e-

browanie konwekcyjne, co mo e nawet po-

dwoi  wydajno  urz dzenia. Zale nie od

konfiguracji tych elementów jest kilka ty-

pów grzejników. Producenci oznaczaj  je

dwucyfrowymi symbolami – pierwsza cyfra

oznacza liczb  p yt, druga – liczb  elemen-

tów konwekcyjnych. Najprostszy typ – 10 –

ma tylko jedn  p yt , bez o ebrowania kon-

wekcyjnego; bardziej skomplikowany

o symbolu – 33 – oznacza trzy p yty i ka da

z nich zosta a wyposa ona w o ebrowanie.

Grzejniki p ytowe oddaj  ok. 30% ciep a

przez promieniowanie i a  70% przez kon-

wekcj .

Szczególnym rodzajem grzejników s kon-

wektory. Oddaj  one poprzez konwekcj

ponad 80% ciep a. Poniewa  wi kszo  po-

wietrza idzie do góry, nie nagrzewa si  nie-

potrzebnie ciana za grzejnikiem, nie prze-

grzewa si  te  powietrze wokó  samego

urz dzenia. Jednak nagromadzenie si  cie-

p ego powietrza pod sufitem wp ywa nieko-

rzystnie na rozk ad temperatury w po-

mieszczeniu. W wi kszo ci konwektorów

zasilaj ca je woda przep ywa rurkami mie-

dzianymi, do których przylega o ebrowanie

konwekcyjne z blachy aluminiowej. Mie-

dziane rurki maj  ma  pojemno  wodn ,

zatem do uzyskania wi kszej

mocy cieplnej potrzeba du e-

go grzejnika. Grzejniki kon-

wektorowe maj  ma  pojem-

no  wodn , wi c szybko rea-

guj  na zmiany temperatury. 

Wszystkie grzejniki w czane

w nowoczesne instalacje mog

by  wyposa one w automaty-

k . Zawory termostatyczne

s  wprawdzie ma o przydatne,

je li prac  instalacji steruje

automatyka kot a czy pogodo-

wa, jednak wietnie sprawdz

si  w pomieszczeniach za-

mkni tych, w których chce-

my utrzymywa  temperatur

ni sz  ni  w pozosta ej cz ci

domu.

Po zamontowaniu zaworu hy-

draulik reguluje tzw. nastaw

wst pn , dzi ki której tak sa-

mo ciep a woda grzewcza jest

doprowadzana do wszystkich

grzejników. Zalet  nastawy

wst pnej jest te  to, e nie

mo e zaistnie  sytuacja,

kiedy jednoczesne zakr ce-

typ 10

typ 33

Najprostszy ggrzejnik pp ytowy tto jjedna pp yta bbez
o ebrowania kkonwekcyjnego, zza  nnajbardziej rroz-
budowany tto ttrzy pp yty ii ppotrójne oo ebrowanie

WA NY PPARAMETR

W grzejnikach istotna jest

moc grzewcza. Jest ona

podawana przez produ-

centa urz dzenia w wa-

tach (W) i zawsze jest od-

niesiona do konkretnych

parametrów wody zasila-

j cej. Przyk adowo, ozna-

czenie 90/70/20 informu-

je, e aby w pomieszcze-

niu uzyska  temperatur

20°C, woda zasilaj ca po-

winna mie  90°C, a po-

wrotna 70°C. Dobieraj c

moc grzejnika trzeba te

uwzgl dni  rodzaj jego

wyko czenia. Powierzch-

nia metaliczna (np. grzejni-

ki chromowane czy powle-

kane miedzi ) lepiej ni  la-

kierowana przewodzi cie-

p o sprawiaj c, e grzejnik

b dzie mia  w rzeczywisto-

ci mniejsz  moc.
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nie zaworów zatrzyma ruch wody w ins-

talacji powoduj c przegrzanie kot a.

Dalej temperatur  ustawia r cznie sam

u ytkownik, w zakresie od kilku do ok.

30°C. Wiele g owic termostatycznych

ma ogranicznik obrotu pozwalaj cy na

trwa e zapami tanie dwóch warto ci

temperatury. W ten sposób jednym ru-

chem pokr t a mo na ustawia  grzanie

na dzie  i na noc.

U ywaj c zaworów termostatycznych warto

wiedzie , e po zako czeniu sezonu grzew-

czego nale y je maksymalnie otworzy . Nie

tylko dlatego, e w ca ej instalacji powinna

by  woda, ale te  z tego powodu, e znajdu-

j ca si  w nich membrana, ci ni ta zawo-

rem, pod wp ywem stosunkowo wysokiej

temperatury latem, mo e ulec uszkodzeniu

lub trwale si  odkszta ci .

CIEP O Z POD OGI?
Ten sposób ogrzewania jest coraz bardziej

popularny, m.in. dlatego, e mo na obni y

temperatur  wody zasilaj cej, a zatem

oszcz dzi  na paliwie do kot a. Du  jego

zalet  jest te  bardzo korzystny rozk ad

temperatury w pomieszczeniu. Ciep o nie

kr y bowiem wokó cian, tylko rozchodzi

si  równomiernie po ca ym pomieszczeniu

– od pod ogi ku sufitowi. Swoistym grzej-

nikiem jest betonowa wylewka akumuluj -

ca ciep o. Je li poddajemy gruntownej mo-

dernizacji instalacj  centralnego ogrzewa-

nia powinni my nastawi  si  na wodne

ogrzewanie pod ogowe. Ograniczeniem

mo e by  tylko znaczne podniesienie po-

ziomu pod ogi – spowodowane grubo ci

wylewki. Ten sam parametr powoduje tak-

e, e takie ogrzewanie ma du  bezw ad-

no  ciepln . Ograniczone s  te  mo liwo-

ci wyboru posadzki, chocia  wiele mate-

ria ów si  nadaje – informuj  o tym ozna-

czenia producentów. Raz wykonanego

ogrzewania nie mo na ju  zmieni  bez

gruntownego remontu pod ogi i instalacji.

Jednak jego eksploatacja jest ta sza ni  in-

stalacji grzejnikowych.

Do zasilania pod ogówki wystarczy nisko-

temperaturowy kocio  c.o. Najcz ciej

inwestorzy stosuj  rozwi zania cz ce tra-

dycyjne ogrzewanie z pod ogowym.

W pokojach umieszcza si  wi c grzejniki,

a pod ogówk  w holu, azience i kuchni,

czyli tam, gdzie posadzka mo e by  odczu-

wana jako ch odna.

Ogrzewana pod oga mo e mie  zreszt

ró n  temperatur  i to nie tylko w po-

szczególnych pomieszczeniach, ale tak e

w obr bie jednego. Uzyskuje si  to dzi ki

automatyce oraz g stszym u o eniu rur

grzewczych w tzw. strefach brzegowych,

czyli pod oknami i wzd u cian ze-

wn trznych. Przewody mog  by  uk ada-

ne w w ownic  lub meander. Poniewa

rur si  nie czy, ka dy odcinek jest od-

dzielnym obwodem grzewczym, przy

czym wszystkie obwody zbiegaj  si

w rozdzielaczu.

Przewody ogrzewania pod ogowego uk ada

si  na izolacji cieplnej ze styropianu lub

twardej pianki poliuretanowej, umieszczo-

nej na stropie. Konieczne jest oddzielenie

konstrukcji pod ogówki od cian ta m  dy-

latacyjn . Do ogrzewania pod ogowego

u ywa si  rur z tworzyw sztucznych z po-

w ok  antydyfuzyjn  ze specjalnego two-

rzywa lub aluminium albo odpowiedni

warstw  wewn trz. W wodnym ogrzewaniu

pod ogowym znajduj  te  zastosowanie

mi kkie rury miedziane, które sprzedawa-

ne s  w zwojach. 

Odst py mi dzy rurami s  okre lone w pro-

jekcie. W równym ich u o eniu pomagaj

nadrukowane na przykrywaj cej termoizo-

lacj  folii – aluminiowej lub polietylenowej

– kratki (raster) oraz szyny monta owe lub

specjalne wypustki. Mi dzy rurami, w wy-

znaczonych miejscach, umieszcza si  czuj-

niki temperatury. Gdy instalacja jest zmon-

towana, przeprowadza si  prób  ci nienio-

w , a nast pnie zalewa ca o  betonow  wy-

lewk . Jej grubo  musi by  taka, eby nad

rurami by o go co najmniej 5 cm. 

Dane teleadresowe wiod cych producentów

oraz przyk adowe ceny produktów podajemy

na nast pnej stronie.

wymiana systemu grzewczego

Zawory ttermostatyczne ppozwalaj  nna ssterowanie ttemperatur
poszczególnych ggrzejników ((fot. CComap)

CIEP O NNA DDWA SSPOSOBY

Ogrzewanie kkonwekcyjne polega na emitowa-

niu przekazywaniu ciep a przez cianki grzejni-

ka bezpo rednio do otaczaj cego je powie-

trza. Ogrzane powietrze unosi si  do góry,

a na jego miejsce nap ywa ch odne. Ten obieg

nazywa si  konwekcj  (inaczej: unoszeniem).

Drugim sposobem jest ogrzewanie przez ppro-

mieniowanie. Ka da ciep a powierzchnia wysy-

a (emituje) promieniowanie elektromagne-

tyczne. Przenika ono swobodnie przez powie-

trze, ale jest te  poch aniane przez ciany,

meble i sprz ty domowe. Tak wi c staj  si

one specy ficznymi grzejnikami. 

Oddawaniu ciep a przez promieniowanie nie to-

warzyszy intensywny ruch powietrza, w pobli u

grzejnika jest wi c cieplej ni  w reszcie pomiesz-

czenia. Z kolei przy ogrzewaniu konwekcyjnym

ciep e powietrze gromadzi si  przy suficie, pod-

czas gdy w nogi jest ch odniej.

Ka dy grzejnik oddaje ciep o i przez konwekcj ,

i przez promieniowanie. Ale udzia  tych sposo-

bów jest ró ny w ró nych konstrukcjach.

Przy oogrzewaniu kkonwencyjnym ppowietrze uunosi
si  ddo ggóry

W oogrzewaniu pprzez ppromieniowanie cciep o „„odbija ssi ”
od cian ddo rodka ppomieszczenia

rozdzielacz

posadzka

rura grzewcza

mocowanie rur

izolacja cieplna

jastrych

folia
polietylenowa

Zarówno iizolacja ttermiczna, jjak ii wwylewka
znacznie ppodnios  wwysoko  ppod ogi

117
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R E M O N T
Ile kkosztuje wwymiana kkot a?

nowy gazowy ggazowy olejowy na ppaliwa gazowy zz zzamkni t
kocio tradycyjny kondensacyjny sta e komor  sspalania

stary kkocio
gazowy ttradycyjny*

tak nie stosuje si nie stosuje si tak

gazowy
kondensacyjny

nie stosuje si nie stosuje si nie stosuje si nie stosuje si

olejowy

tak tak nie stosuje si tak

na ppaliwa ssta e

tak tak tak tak

gazowy zz zzamkni t
komor  sspalania

nie stosuje si tak nie stosuje si nie stosuje si

wymiana kkot a ggazowego
tradycyjnego nna ggazowy
kondensacyjny

kocio  gazowy kondensacyjny ........5000-12 000 z
robocizna ...............................................300-500 z
razem..............................................5300-112 5500 zz

wymiana kkot a oolejowego nna
gazowy ttradycyjny

kocio  gazowy ....................................3000-8000 z
instalacja kot a z uruchomieniem .........300-500 z
razem.................................................3300-88500 zz

wymiana kkot a oolejowego nna
gazowy zz zzamkni t komor
spalania
kocio  z zamkni t  komor
spalania .............................................4000-9000 z
robocizna ...............................................300-500 z
razem.................................................4300-99500 zz

wymiana kkot a nna ppaliwa
sta e nna kkocio  oolejowy

kocio  olejowy.................................4000-10 000 z
zbiornik (z osprz tem i monta em) ......ok. 2000 z
robocizna ...............................................300-500 z
razem..............................................6300-112 5500 zz

wymiana kkot a ggazowego
tradycyjnego nna ggazowy
z zzamkni t komor spalania **
kocio  z zamkni t
komor  spalania................................4000-9000 z
robocizna ...............................................300-500 z
razem.................................................4300-99500 zz

wymiana kkot a oolejowego nna
gazowy kkondensacyjny

kocio  gazowy kondensacyjny ........5000-12 000 z
robocizna ...............................................300-500 z
razem..............................................5300-112 5500 zz

wymiana kkot a nna ppaliwa ssta e
na kkocio  ggazowy ttradycyjny

kocio  gazowy ....................................3000-8000 z
wk ad kominowy
(ze stali nierdzewnej) ..........................500-1000 z
robocizna ...............................................500-800 z
razem.................................................4000-99800 zz

wymiana kkot a nna ppaliwo ssta e
na ggazowy
z zzamkni t komor spalania

kocio  z zamkni t
komor  spalania.............................4000-9000 z
wk ad kominowy
(ze stali nierdzewnej) .......................500-1000 z
robocizna ............................................500-800 z
razem...........................................5000-110 8800 zz

Podane ceny to wersja minimum. W trakcie prac modernizacyjnych mo e okaza  si  konieczna
zmiana obiegów grzewczych, zamontowanie odpowietrzników, zmiana tras rur itp.
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* z otwart  komor  spalania

wymiana kkot a nna ppaliwa
sta e nna ggazowy
kondensacyjny

kocio  gazowy kondensacyjny......5000-12 000 z
wk ad kominowy
(ze stali nierdzewnej)........................500-1000 z
robocizna.............................................500-800 z
razem ...........................................6000-113 8800 zz

wymiana kkot a ggazowego
z zzamkni t  kkomor  sspalania
na ggazowy kondensacyjny

kocio  gazowy kondensacyjny .....5000-12 000 z
robocizna ............................................300-500 z
razem...........................................5300-112 5500 zz

**Uwaga! Taka wymiana ma sens wtedy, kiedy postanowili-
my zmieni  usytuowanie kot a, np. przenie  go z kot owni

do azienki.
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Kot y ggazowe
ACV PPOLSKA 054 412 56 00 www.acv.pl
ATLANTIC PPOLSKA 022 423 32 00 www.atlantic-polska.pl
BAXI RROCA CCALEFACCION

032 254 47 63 www.baxi-roca.com
BOREN EENERGIA NNOVA

071 348 30 30 www.boren.com.pl
CICHEWICZ 023 662 60 01 www.cichewicz.com
EWFE PPOLONIA 058 342 12 61 www.ewfe.com.pl
FONDITAL NNOVA FFLORIDA PPOLSKA

012 646 97 51 www.fondital.pl
IMMERGAS PPOLSKA 042 684 52 74 www.immergas.com.pl
MERLONI TTERMOSANITARI ((ARISTON, CCHAFFOTEAUX &&
MAURY) 012 420 52 75 www.mtsgroup.pl
MORA PPOLSKA ((ATMOS)

061 855 27 15 www.mora.com.pl
ROBERT BBOSCH ((JUNKERS)

0801 600 801 www.junkers.pl
SAUNIER DDUVAL 022 323 01 80 www.saunierduval.pl
SCHEER 046 863 12 99 www.scheer.com.pl
TERMET 074 854 15 05 www.termet.com.pl
THERMOSTAHL PPOLAND

022 758 40 96 www.thermostahl.pl
ULRICH 022 811 02 74 www.ulrich.com.pl
VAILLANT 022 323 01 00 www.vaillant.pl
VIESSMANN 071 360 71 00 www.viessmann.pl
WOLF –– TTECHNIKA GGRZEWCZA

022 516 20 60 www.wolf-polska.pl

Kot y oolejowe
BUDERUS 061 816 71 01 www.buderus.pl
DE DDIETRICH TTECHNIKA GGRZEWCZA (olejowo-ggazowe)
071 345 00 51 www.dedietrich.com.pl 
FERROLI PPOLAND (gazowo-oolejowe)

032 473 31 00 www.ferroli.com.pl
KLIMOSZ ((VIADRUS) 032 475 21 77 www.klimosz.pl
LUMO (olejowo-ggazowe)

061 813 28 91 www.lumo.com.pl
WYTWÓRNIA KKOT ÓW CC.O. „„TILGNER”

062 742 10 03 www.tilgner.com.pl

Kot y nna ppaliwa ssta e
CICHEWICZ - KKOT Y CC.O.

023 662 60 01 www.cichewicz.com
EKO-CCAL 043 823 84 52 www.ekocal.pl
EKO-VVIMAR OORLA SKI

077 400 55 91 www.eko-vimar.com.pl
KLIMOSZ 032 475 21 77 www.klimosz.pl
KOSTRZEWA 087 428 53 51

www.kostrzewa.com.pl
MORA PPOLSKA ((ATMOS)

061 855 27 15 www.mora.com.pl
WYTWÓRNIA KKOT ÓW GGRZEWCZYCH HHEF

034 351 01 68 www.hef.com.pl
ZAK AD MMETALOWO-KKOTLARSKI SSAS

041 378 46 19 www.sas.busko.pl
ZAK AD LUSARSKO-KKOTLARSKI FFELIKS SSPYRA

032 210 34 31 www.spyra.pl
ZAK AD PPRODUKCYJNO-HHANDLOWY SSTANIS AW KKRZA-
CZEK 081 880 60 18 www.kotly.pulawy.pl
ZAK ADY GGÓRNICZO-MMETALOWE ZZ BIEC

041 276 74 00 www.zebiec.com.pl

Kot y eelektryczne
ACV PPOLSKA 054 412 56 00 www.acv.pl
ELTERM 056 686 93 05 www.elterm.pl
KOSPEL 094 346 04 32 www.kospel.pl

Firmy

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/ogrzewanie

info rynek
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