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  O czym należy pamiętać podczas 
    wymiany starego podgrzewacza  
    wody przepływowej na nowy?

Obecnie w Polsce gazowe podgrzewa-
cze wody przepływowej są powszechnie 
używanymi urządzeniami przeznaczony-
mi do grzania wody użytkowej. Wykorzysty-
wane są najczęściej w przypadku, gdy na 
cele centralnego ogrzewania zastosowa-
ne jest odrębne źródło ciepła. Sytuacja ta 
dotyczy przede wszystkim mieszkań w bu-
dynkach wielorodzinnych, które ogrzewane 
są z sieci ciepłowniczej, bądź domów jed-
norodzinnych z odrębnym źródłem na cele 
c.o. Urządzenia te dzięki małym gabary-
tom mogą być zamontowane nawet w po-
mieszczeniach o niewielkiej powierzchni 
użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infra-
struktury „W sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie” Dz.U. 02.75.690 par 172, ku-
batura pomieszczenia, (w przypadku zainsta-
lowania podgrzewacza wody przepływowej) 
nie powinna być mniejsza niż:
- 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą ko-
morą spalania;
- 6,5 m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą 
komorą spalania (turbo).

Przyjmując średnią sprawność urządze-
nia 20-letniego na poziomie 80% przy zuży-
ciu wody dla 4-osobowej rodziny 200 l/dzień, 
koszty podgrzewania wody mogą wynieść 
(przy cenie gazu ziemnego dla taryfy W-2.1: 
2,4 zł/m3 brutto) około 955 zł brutto rocznie. 
W celu porównania dla nowego urządzenia 
ze średnią sprawnością wynoszącą 88% (dla 
tych samych wytycznych), koszty podgrzania 
wody mogą wynieść około 870 zł brutto 
rocznie. Koszty eksploatacyjne dodatkowo  
rosną w przypadku starych podgrzewaczy  
z uwagi na brak modulacji mocy. Starsze urzą-
dzenia są wyposażone w palnik dyżurny (tzw.
„świeczkę”) służący do zapłonu w momencie 
rozpoczęcia poboru wody użytkowej. Palnik 
ten generuje dodatkowe zużycie gazu sięga-
jące nawet 15 m3/miesiąc, zwiększając przez 
to koszty eksploatacyjne. Wymienione wyżej 
cechy obrazują przewagę, jaką mają nowe 
urządzenia nad urządzeniami starszego typu.

Potencjalne problemy  
podczas wymiany

Najczęstsze problemy związane z wymianą 
starego urządzenia na nowe wynikają z:

Gazowe podgrzewacze wody przepływowej są niezwykle trwałymi urządzenia-
mi. Fakt ten wynika po części z krótszego czasu ich pracy w ciągu roku w po-
równaniu np. do kotłów grzewczych jedno- czy dwufunkcyjnych (można przy-
jąć, że czas pracy podgrzewacza jest pięciokrotnie krótszy od pracy kotła 
grzewczego). W warunkach polskich pracuje ok. 1,5 mln starych podgrzewaczy 
wody, których wiek często przekracza 20 lat.
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Miedziany wymiennik ciepła wykonany wg 
nowoczesnej technologii zapewnia wyso-
ką sprawność. Stopień ochrony przeciw-
porażeniowej IP 45 umożliwia instalację 
ogrzewacza na ścianie bezpośrednio nad 
wanną (w strefie 1).
Również podgrzewacze z otwartą komo-
rą spalania będące w ofercie firmy TERMET 
charakteryzują się wysoką sprawnością, 
gwarantują ekonomiczną pracę poprzez 
elektroniczny zapłon bateryjny (TERMAQ 
electronic) lub zapłon z hydrogenerato-
ra (TERMAQ aqua-power) oraz mają pełną 
modulację mocy – zużycie gazu jest pro-
porcjonalne do zapotrzebowania użytkow-
nika na wodę. Komplenty system zabezpie-
czeń gwarantuje spokojną eksploatację. 

Wymieniając stary podgrzewacz wody 
przepływowej na nowe urządzenie, zmniej-
szamy koszty eksploatacyjne, zwiększamy 
bezpieczeństwo użytkowania oraz poziom 
komfortu ciepłej wody użytkowej. 
Poprawiamy również walory estetyczne po-
mieszczenia, w którym nowy podgrzewacz 
jest zainstalowany. Nowe urządzenia cha-
rakteryzują się również mniejszym negatyw-
nym wpływem na środowisko naturalne po-
przez niższą emisję tlenku węgla.

• mniejszych gabarytów nowych  
urządzeń. Wiąże się to z innym rozstawem 
króćców przyłączeniowych, co z kolei wy-
musza przeróbkę instalacji. Mniejsze gabary-
ty wymuszają również przeróbki remontowo-
-budowlane, ponieważ miejsce po starym 
(większym) podgrzewaczu wygląda zazwy-
czaj nieestetycznie; 

• średnic przewodów spalinowych sta-
rych podgrzewaczy – odbiegających czę-
sto od tych wymaganych przez nowe urzą-
dzenia – dlatego nowe przewody muszą 
być odpowiednio dopasowane, bądź wy-
mienione; 

• wymiany systemu spalinowego – zastą-
pienie podgrzewacza z otwartą komorą spa-
lania podgrzewaczem z komorą zamkniętą 
wymusza wymianę starego przewodu spali-
nowego na odpowiedni system powietrzno-
-spalinowy.

Wentylacja… 

Aby zapewnić bezpieczną i sprawną pra- 
cę nowego podgrzewacza, należy spraw-
dzić również poprawność wentylacji na-
wiewno-wywiewnej, która powinna być 

zgodna z wymaganiami polskich norm  
budowlanych.

…nawiewna
W pomieszczeniu, w którym znajduje się 
podgrzewacz powinien znajdować się nie-
zamykany otwór wentylacji nawiewnej  
o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2,  
którego dolna krawędź powinna być 
umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad po-
ziomem podłogi.
Dopuszcza się doprowadzenie powietrza  
zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wy-
posażonych w niezamykany otwór wentyla- 
cji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej  
niż 200 cm2.

…wywiewna (wyciągowa)
W pomieszczeniu, w którym zainstalowany 
jest ogrzewacz powinien znajdować się nie-
zamykany otwór wentylacji wywiewnej o po-
wierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umiesz-
czony możliwie blisko stropu. 

Zalety wymiany starego  
podgrzewacza wody  
przepływowej na nowy

Zastosowanie nowego podgrzewacza z za-
mkniętą komorą spalania (np. firmy TERMET, 
model Aqua Comfort turbo typ G-19-03) po-
zwala w znaczny sposób obniżyć koszty eks-
ploatacyjne. 
Urządzenia nowej generacji mają elektro-
niczny zapłon z jonizacyjną kontrolą pło-
mienia (brak „świeczki” dyżurnej), linio-
wą modulację mocy palnika pozwalającą 
na utrzymywanie stałej temperatury wody. 
Umożliwiają kontrolę temperatury wypły-
wającej wody (ustawianej dwoma przy-
ciskami MAX i MIN) na wyświetlaczu LED. 

Przy instalacji nowego urządzenia 
należy sprawdzić ciąg kominowy, 
ponieważ zdarza się, że dawno 
nieczyszczone kanały spalinowe 
nie gwarantują odpowiedniego 
ciągu, który powinien wynosić dla 
urządzeń z otwartą komorą spala-
nia nie mniej niż 3 Pa i nie więcej 
niż 15 Pa. 

Odpowiedzi udzielił:
Kamil Czajkowski
Specjalista ds. Systemów  
Grzewczych 
Termet
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