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4. Jaka jest jednostkowa moc grzewcza kotła? 
Należy odczytać moc grzewczą z protokołu wykonywanego np. przy 
okazji analizy spalin lub z tabliczki znamionowej kotła, a następnie 
podzielić ją przez przez powierzchnię ogrzewaną domu, aby uzyskać 
wartość wskaźnikową W/m2.
Przewymiarowanie mocy grzewczej kotła, szczególnie gdy jest 
on starszego typu (stałotemperaturowy), negatywnie wpływa na 
sprawność jego pracy. Problem za dużej mocy grzewczej kotła 
pojawia się także po przeprowadzeniu docieplenia starego budynku.
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5. Jaką stratę tzw. kominową (%) wykazywał Twój kocioł 
podczas przeglądu serwisowego (analizy spalin)? 
Przy okazji przeglądów należy wykonywać analizę spalin, która określa 
także tzw. stratę kominową. Wskazuje ona, jaki procent mocy grzewczej 
jest tracony w wyniku nadmiernej temperatury i niecałkowitego procesu 
spalania. W niektórych krajach analizę wykonuje co 2÷3 lata kominiarz, 
który w razie potrzeby wydaje decyzję o konieczności wymiany kotła.

*jeżeli nie posiadasz protokołu z analizy spalin,
 należy przyjąć orientacyjną wartość straty spalinowej:
- kotły gazowe i olejowe kondensacyjne: 1÷2%
- kotły gazowe i olejowe niskotemperaturowe: 5÷7%
- kotły gazowe i olejowe stałotemperaturowe: 6÷10%
- stare kotły z temperaturą spalin powyżej 180oC: >10%
(dopuszczalna strata spalinowa w Niemczech: 11% (dla kotłów do 25 kW)
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Podjęcie decyzji o wymianie systemu grzewczego nie 
jest łatwe. Pojawia się wówczas szereg dylematów, czy 
należy go do końca „wyeksploatować” i zmodernizo-
wać dopiero w momencie pojawienia się poważniej-
szej awarii, czy może dokonać tego wcześniej. Trud-
ne pytanie stawiane w takim momencie brzmi: na ile 
wcześniej przeprowadzić modernizację i w jakim za-
kresie. Także dla instalatora udzielenie takiej porady 
klientowi nie zawsze jest proste i jednoznaczne. 
Dodatkową wskazówkę dla podjęcia decyzji o mo-

dernizacji systemu grzewczego można uzyskać, od-
powiadając na szereg uporządkowanych pytań. Quiz 
nie zastąpi rzecz jasna szczegółowej analizy tech-
niczno-ekonomicznej, ale warto w pierwszym kroku 
wspólnie z użytkownikiem systemu dokonać prze-
glądu i oceny bieżącej sytuacji. Quiz skierowany jest 
do użytkowników starszych systemów grzewczych, 
gdzie z założenia źródłem ciepła jest kocioł grzew-
czy. Na podstawie liczby punktów z odpowiedzi, su-
gerowane są działania, jakie należy podjąć…

Kiedy wymienić ogrzewanie domu? Rozwiąż quiz, a uzyskasz odpowiedź 
Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 

www.eko-blog.pl

1. Jaki rodzaj kotła znajduje się w Twoim domu? 
W przypadku starszych kotłów najczęściej spotykanym rodzajem 
będzie kocioł stało-lub niskotemperaturowy. W obydwu typach kotła 
nie dochodzi do kondensacji pary wodnej i uzysku dodatkowej ilości 
ciepła. Kondensacyjne kotły gazowe uzyskują sprawność ponad 100% (w 
odniesieniu do wartości opałowej) i klasę ”A” efektywności energetycznej.
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2. Jaki rodzaj paliwa wykorzystywany jest do ogrzewania 
Twojego domu? 
Paliwa gazowe zapewniają najniższe emisje zanieczyszczeń 
podczas spalania. Jeżeli budynek nie ma podłączenia do sieci 
gazociągowej, pozostaje także możliwość wykorzystania energii 
elektrycznej. Pompa ciepła nie powoduje żadnych lokalnych emisji 
zanieczyszczeń i zapewnia najniższe koszty wytwarzania ciepła.
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3. Ile lat eksploatowany jest już kocioł w Twoim domu? 
Istotną informacją jest czas użytkowania systemu ogrzewania domu 
i podgrzewania wody. Ich trwałość jest zależna od bardzo wielu 
czynników. Jednym z najbardziej obciążonych urządzeń jest kocioł 
i jego podzespoły. Dodatkowo parametry starszych kotłów nie 
odpowiadają współczesnym standardom efektywności energetycznej, 
a czasem także bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.
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10. Jaka jest jednostkowa moc elektryczna pompy obiegowej?
Należy odczytać moc elektryczną z tabliczki znamionowej pompy 
ciepła – dla wybranego stopnia pracy (obrotów) lub maksymalną 
w przypadku pompy wysokoefektywnej – w przeliczeniu na 
powierzchnię domu.
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11. Czy grzejniki w domu nagrzewają się równomiernie? 
Problemem starych instalacji grzewczych jest brak ich równoważenia 
hydraulicznego. Jeżeli np. grzejniki usytuowane bliżej kotła są 
wyraźnie cieplejsze od bardziej odległych, wybierz odpowiedź „Nie”.

*jeżeli nie znasz odpowiedzi wpisz 2 punkty

0

2

TAK

NIE

12. Czy przeprowadzone zostało równoważenie hydrauliczne 
instalacji grzewczej (zawory regulacyjne)?
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13. Czy rury systemu ogrzewania w pomieszczeniach 
nieogrzewanych (np. piwnica) są zaizolowane cieplnie?
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6. W jaki sposób regulowana jest temperatura wody grzewczej 
na zasilaniu instalacji grzewczej? 
Nowoczesna automatyka pogodowa uzależnia temperaturę 
zasilania systemu grzewczego od temperatury zewnętrznej. 
Zwiększa to sprawność pracy nowoczesnych kotłów oraz pomp 
ciepła. Starsze systemy są często pozbawione takiej regulacji 
lub korzystają z podstawowej opcji – sterowania „pokojowego”.
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7. Czy wykorzystywany jest tryb nocny (z obniżoną 
temperaturą) pracy systemu ogrzewania? 
Możliwość pracy w trybie zredukowanym pozwala w ustalonych 
godzinach utrzymywać niższą temperaturę powietrza. Obniżenie 
temperatury jest zależne od konstrukcji budynku oraz czasu 
trwania takiego trybu. W energooszczędnych budynkach w ciągu 
kilku godzin nie dochodzi do większego schłodzenia powietrza niż 
1÷2oC.
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8. W jaki sposób podgrzewana jest ciepła woda użytkowa? 
Potrzeby cieplne dla podgrzewania wody użytkowej stanowią 
znaczący udział w bilansie energetycznym budynku. Sposób jej 
podgrzewania wpływa znacząco na koszty eksploatacji źródła 
ciepła. Należy zwrócić uwagę, czy zapewniona jest także wysoka 
sprawność pracy źródła ciepła poza sezonem grzewczym
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9. Jaki rodzaj pompy obiegowej pracuje dla instalacji grzewczej 
w Twoim domu? 
Dopiero nowsze wymagania ErP wprowadziły w ostatnich latach 
obowiązek stosowania pomp wysokoefektywnych, które zużywają 
kilkakrotnie mniej energii elektrycznej w porównaniu 
do tradycyjnych pomp stałoobrotowych.
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W zależności od sumy punktów uzyskanych z odpowiedzi można wskazać następujący tok postępowania 
dla danego systemu grzewczego. Analiza stanu systemu grzewczego ma charakter poglądowy. 
Dla pełnej oceny konieczne jest wykonanie przeglądu systemu bezpośrednio na miejscu przez fachowca 
(np. specjalistyczną firmą instalacyjną).

PODLICZ PUNKTY I SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK:

Liczba punktów Wskazówka
0 do 12 punktów Twój system grzewczy domu jest w bardzo dobrym stanie. Możesz pomyśleć  

o jeszcze wyższym standardzie efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
 energii odnawialnej poprzez zastosowanie np. kolektorów słonecznych.

13 do 26 punktów Twój system grzewczy domu wykazuje jedynie kilka niedomagań, które należy 
sprawdzić w ramach wykonania przeglądu serwisowego i konsultacji  
ze specjalistyczną firmą instalacyjną.

27 do 38 punktów Prawdopodobnie system grzewczy będzie wymagał w najbliższym czasie 
gruntownej modernizacji lub nawet wymiany. Należy się do tego przygotować  
i skonsultować wcześniej ze specjalistyczną firmą instalacyjną.

39 punktów  
i więcej

Twój system grzewczy nie spełnia minimalnych standardów technicznych,  
jest nieefektywny, a nawet niebezpieczny dla dalszej eksploatacji. Należy jak 
najszybciej podjąć decyzję o jego modernizacji lub wymianie.
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