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Temat wydaje się rozpoznany i oczywisty, ale to co 
spotkałem w mojej praktyce (i u różnych zarządców), 
zdaje się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. 

Podpionowa regulacja c.w.u. 
– zasada działania

Zanim zacznie się wprowadzać działania oszczęd-
nościowe, najpierw warto zrozumieć, jak działa tem-
peraturowa regulacja podpionowa c.w.u. i na jakich 
elementach instalacji się ją realizuje? 
• Podstawowym elementem układu regulacji jest re-
gulacyjny podpionowy termostatyczny zawór c.w.u. 
Zawór ten zapewnia termostatyczne równoważenie 
instalacji cyrkulacyjnej, utrzymując jednakową tem-
peraturę ciepłej wody w danym budynku. Zawór ten 

instaluje się na cyrkulacji pionów ciepłej wody.
• W węźle c.o., na regulatorze wymiennika c.w.u. usta-
wia się temperaturę ciepłej wody np. 53°C .
• Na zaworze podpionowym c.w.u. nastawia się tempe-
raturę (analogia z grzejnikową głowicą termostatycz-
ną nie jest przypadkowa), która z jednej strony winna 
być o 3°C wyższa od ostatniego punktu czerpalnego 
ciepłej wody (pionu c.w.u.), z drugiej winna być co naj-
mniej o 3°C niższa od temperatury ciepłej wody wy-
chodzącej z węzła. Dla tego przypadku mielibyśmy: 
– 47°C w punkcie czerpalnym, 
– 50°C jako nastawa na zaworze podpionowym c.w.u., 
– 53°C na regulatorze za wymiennikiem.
• Gdy nie ma rozbioru wody (np. w godzinach nocnych 
lub w dzień, gdy mieszkańcy są w pracy) i jej tempe-
ratura na cyrkulacji osiągnie wartość nastawioną na 

Jak to „logiczne myślenie” jest czasem trudne 
może świadczyć przykład Violetty, szczęśliwej żony 
i matki trójki dzieci. Pewnego razu pojechała swoim 
ukochanym malinowym samochodzikiem na targ. 
Kupiła mięso, warzywa oraz duży garnek. Tak obła-
dowana siatkami poszła na parking i tu… szok: sa-
mochód zniknął. Pierwsza myśl to oczywiście:  
ukradli!! Po szoku przyszła rozpacz i wściekłość, no 
bo zakupy ciężkie i... jak odbierze dzieci ze szkół. Roz-
żalona zadzwoniła do męża, siostry, matki itd. Za ich 
radą postanowiła niezwłocznie pójść na policję  
(z tymi tobołami oczywiście). Po kilkunastu metrach 

ze zdziwieniem zobaczyła swój skarb. Ulga była 
ogromna, choć żal pozostał. Ten żal dotyczył męża, 
który odważył się powiedzieć „A kto by taki 10-letni 
złom chciał ukraść...” (sam się podłożył...). A wystar-
czyło spokojnie się zastanowić i dobrze rozejrzeć…

Potrzeba roztropności i zastanowienia właśnie jest 
przedmiotem artykułu, a konkretnie praktyk stoso-
wanych przez niektórych administratorów budynków 
„kreatywnie” wykorzystujących regulację podpiono-
wymi zaworami c.w.u. w celu obniżenia kosztów jej 
podgrzewu.

Podczas prac nad nowelizacją „Prawa energetycznego” dużo czasu poświęcono 
wysokim kosztom podgrzewu wody w budynku (ciepłej wody użytkowej). W efekcie 
w nowej ustawie nic z tych wniosków – jak np. wprowadzenie opłaty stałej dla c.w.u. 
– nie zostało uwzględnionych. Problem jednak szczególnie dla zarządców pozostał 
i właśnie możliwością ograniczenia kosztów c.w.u. się zajmiemy. Wszystko można 
byłoby zamknąć w tezie: „jeśli koszty podgrzewu c.w.u. są wysokie, nie można 
panikować, wystarczy logicznie popatrzeć…”.

Jak zarządcy 
ograniczają koszty 
podgrzewu c.w.u.  
na budynkach?

Działania niekoniecznie „racjonalizatorskie”

Wojciech ciejka
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W podgrzewaczach i w rurach instalacji ciepłej 
wody użytkowej muszą być zapewnione wa-
runki zapobiegające rozwojowi zagrażających 
zdrowiu bakterii legionelli.
Jeżeli instalacja ciepłej wody użytkowej ma  
spełnić warunek natychmiastowego podania 
ciepłej wody po otwarciu punktu poboru, to  na-
leży przystosować ją do stałej cyrkulacji wody. 
Przepisy i wytyczne budowlane określają wa-
runki brzegowe projektowania i wykonawstwa 
takich instalacji m.in. pod kątem zagwarantowa-
nia wymaganego poziomu higieny. 
System powinien być zaprojektowany i wyko-
nany tak, aby minimalna temperatura wody 
wypływającej z podgrzewacza wynosiła 60 °C, a 
maksymalna powracającej 55°C. Zaleca się wy-
konanie i użytkowanie instalacji w taki sposób, 
aby na końcach każdego pionu opadowego 
(cyrkulacyjnego) temperatura wody wynosiła 
min. 57 °C.
Wymagane natężenia przepływów powinny 
być wyliczone projektowo i ustawione np. na 
zaworach wbudowanych w każdym pionie cyr-
kulacyjnym, np. na termostatycznych zaworach 
regulacyjnych „Aquastrom VT” (ze wstępną 
nastawą natężenia przepływu resztkowego), 
„Aquastrom T plus” lub na zaworze równoważą-
cym „Aquastrom C”.
W celu przeprowadzenia wymaganej de-
zynfekcji termicznej należy podgrzać wodę 
do temperatury powyżej 70 °C. Dla pełnej 
skuteczności dezynfekcji temperatura taka musi 
być utrzymana w każdym punkcie poboru przez 
minimum 3 minuty.
Termostatyczne zawory regulacyjne „Aquastrom 
VT” i „Aquastrom T plus” samoczynnie ustalają 
natężenia przepływów w regulowanych obie-
gach tak, aby odpowiednie przepływy dotarły 
do wszystkich pionów; wspomagają ponadto 
dezynfekcję termiczną.
W przeciwieństwie do zaworu „Aquastrom T 
plus” o stałym natężeniu przepływu resztko-
wego zawór „Aquastrom VT” oferuje - obok 
nastawy temperatury - możliwość ustawienia 
natężenia przepływu resztkowego. Dzięki temu 
możliwe jest dokładne zrównoważenie instalacji 
po ustaleniu się docelowych temperatur wody.

1 „Aquastrom VT” - wykonany z brązu termo-
statyczny zawór cyrkulacyjny z funkcją nastawy 
wstępnej przepływu resztkowego, do instalacji 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, PN 16. W 
zaworze nie występują tzw. martwe strefy (bez 
przepływu).
2 „Aquastrom T plus” - wykonany z brązu 
termostatyczny zawór cyrkulacyjny z funkcją 
dodatkowej nastawy wstępnej do hydrauliczne-
go zrównoważenia instalacji w fazie rozruchu, 
PN 16. W zaworze nie występują tzw. martwe 
strefy (bez przepływu).  
3 „Aquastrom C” - wykonany z brązu zawór 
równoważący z termometrem, do ręcznej nasta-
wy natężenia przepływów cyrkulacyjnych.  
W zaworze nie występują tzw. martwe strefy 
(bez przepływu).
4 „Aquastrom P” – wykonany z brązu i stali 
nierdzewnej zawór do poboru próbek wody 
do badań higieniczno-mikrobiologicznych (wg 
W551 DVGW, TrinwV.), uszczelnienie metal-me-
tal wg VDI 6023. 
5 Schemat ideowy systemu 
Instalacje cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
zrównoważone hydraulicznie i termicznie. Do 
równoważenia użyto zaworów „Aquastrom VT“  
i „Aquastrom C”. 
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Higiena w przewodach instalacji ciepłej wody użytkowej

1  Aquastrom T plus firmy Oventrop – zawór 
termostatyczny do regulacji cyrkulacji ciepłej 
wody użytkowej
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(a nie może, o czym poniżej), często zarządcy sięgają 
po pomysł… pierwszy, potęgując aberracyjny efekt.

Zostawiając pierwszy pomysł jako wprost głupi, skup-
my się na pomyśle drugim. Co zatem się dzieje:
• po nastawieniu regulatora c.w.u. w węźle na wyjściu 
z wymiennika c.w.u. na 46°C, oraz pozostawieniu na-
stawy na zaworze regulacyjnym c.w.u. 50°C, nie ma 
możliwości prawidłowej pracy zaworu (w prak-
tyce żadnej pracy), a tym samym optymalizacji 
kosztu podgrzania wody;
• przy takiej nastawie zawór regulacyjny c.w.u. jest stale 

otwarty, a pompa cykrulacyjna pompuje ciepłą wodę 
do wszystkich pionów, 24 h na dobę. W efekcie zamiast 
oszczędności otrzymujemy wzrost kosztów podgrzewu 
wody o ponad 40% jako logiczny skutek pochopnie 
podjętych działań. Co ciekawe osoba zajmująca się bu-
dynkami (przypominam, że opisuję rzeczywiste przypad-
ki) stwierdziła, że nastawy na zaworach regulacyjnych są 
zgodne z projektem (sic!), zapominając, że parametry 
temperaturowe na wymienniku taką zgodność straciły.

Wystarczy popatrzeć, zastanowić się, zrobić i… rze-
czywiście oszczędzać.

zaworze podpionowym, wówczas termoelement za-
woru podpionowego zamyka dany pion. Pion jest od-
cięty do czasu schłodzenia wody na powrocie poniżej 
nastawionej wartości (histereza zwykle wynosi 1,5°C ). 
To właśnie dzięki temu zyskujemy oszczędności rzę-
du nie mniej niż 25% kosztów podgrzewu.
• Dodatkowym plusem takiej regulacji jest dyspozy-
cyjność i jednakowa temperatura ciepłej wody we 
wszystkich punktach czerpalnych, bez konieczności 
spuszczania z instalacji wychłodzonej wody.
Tyle teoria…

Pomysły zarządców na obniżenie 
kosztów podgrzewu c.w.u.  
i konsekwencje „zmian”

W praktyce, co robią zarządcy, gdy zderzą się z pro-
blemem wysokich kosztów podgrzewu?

Wśród różnych pomysłów prym wiodą dwa:
- pierwszy „pomysł” to wyłączanie ciepłej wody  
w godzinach nocnych np. 22.00-5.00. W efekcie na nie-
szczęśnika, który chciałby się umyć w tych godzinach, 
czeka... zimny prysznic. W tym wypadku zysk jest wąt-
pliwy i mniejszy od spodziewanego, ponieważ po po-
nownym uruchomieniu cyrkulacji najpierw zład musi się 
nagrzać. Ponadto zarządca zawsze musi się liczyć się z 
niezadowoleniem mieszkańców, którzy chcieliby mieć 
stały dostęp do ciepłej wody, bo przecież za nią płacą;
- drugi „pomysł” polega na obniżeniu temperatu-
ry ciepłej wody za wymiennikiem c.w.u. np. z 53°C 
na 46°C. Jest to łatwe, po-
nieważ wystarczy przesta-
wić parametr (temperatu-
rę) na regulatorze w węźle. 
Gdy ten pomysł nie przynie-
sie spodziewanych skutków 

Co zatem warto zrobić, czyli recepta na obniżenie 
kosztów podgrzewu c.w.u.

1. Sprawdzić wartość temperatury ciepłej wody w węźle. Czynność jest trywialna, ponieważ 
na wyjściu z wymiennika z reguły jest zamontowany termometr. Następnie sprawdzamy na-
stawioną wartość temperatury – w zależności od producenta – na zaworze regulacyjnym 
(fot. 1) lub na nasadce termostatycznej (fot. 2). Sprawdzamy obydwie wartości, najczęściej 
pierwszy zawór (podpionowy c.w.u.) jest blisko węzła, więc nie trzeba się nachodzić. 
Robimy prosty test: jeśli temperatura za wymiennikiem ≤ temperaturze na zaworze = źle!
2. Pamiętać trzeba, że zmieniając parametry w węźle na niższe (a tak się stało  
u wspomnianych zarządców), koniecznie należy o tą samą wartość przestawić na-
stawy zaworów. W tym przypadku dobrze byłoby zachować zasadę 3°C, by zapew-
nić właściwą regulację, czyli: ustalić, jaka temperatura ma być na punkcie pobo-
ru i pod nią ustawić cały układ. Warto temu aspektowi poświęcić trochę czasu, 
bo pozytywne skutki finansowe pojawią się praktycznie od razu. Proste? Proste…
3. Każdego zarządcę zachęcam, by sprawdził, jak na jego budynkach przedstawia się  

ta sprawa – czy ktoś, w ra- 
mach „wniosków racjo-
nalizatorskich”, od czasu 
projektu czegoś tu nie … 
jak w piosence nieodża-
łowanego Wojciecha Mły-
narskiego.
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MULTIBLOCK T-RTL 
Niezależna regulacja grzejnika i pętli podłogowej

MULTIBLOCK T-RTL to zintegrowany blok zaworowy umożliwiający 
jednoczesne, niezależne (!) zasilanie i regulację wydajności grzejnika 
łazienkowego i temperatury pętli grzejnika podłogowego.

• Termostat grzejnikowy + termostat RTL + 2 zawory w jednym
• Do grzejników łazienkowych z króćcami ¾ i ½ w rozstawie 50 mm
• Długość pętli podłogowej do 100 m
• Zasilanie z instalacji 2 rurowej

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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