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Regulator pokojowy
Zadaniem regulatora pokojowego jest 
utrzymanie zadanej temperatury w poko-
ju, a dokładnie w pomieszczeniu, w któ-
rym umieszczony jest czujnik temperatu-
ry. Regulatory takie z reguły mają funkcje 
pozwalające zmieniać temperaturę w cza-
sie, na przykład obniżając ją automatycznie 
w nocy, co redukuje koszty ogrzewania.Jak 
wygląda sprawa utrzymywania stałej tem-
peratury? Regulator pokojowy mierzy pa-
nującą wewnątrz temperaturę, a następnie 
określa różnicę między temperaturą zada-

ną a zmierzoną. Na pod-
stawie tej różnicy reguluje 
ilość dostarczanego cie-
pła. Jest to tak zwana re-

gulacja ze sprzężeniem wstecz.Ze sposo-
bu działania regulatora wynika, że najpierw 
musi zmienić się temperatura wewnątrz, 
aby zareagował on na zmianę warunków 
zewnętrznych. Regulator pokojowy nie mo-
nitoruje w żaden sposób ilości traconego 
ciepła. Dopiero gdy wykryje spadek tem-
peratury w pomieszczeniu, może zareago-
wać i dostosować moc grzewczą. Istnieje 
więc pewien czas, w którym temperatura 
w pomieszczeniu różni się od zadanej. Czas 
reakcji jest różny w zależności od typu re-
gulatora. Najszybciej i najdokładniej reagują 
regulatory typu PID, ale dobranie ich para-
metrów nie jest proste. Z kolei najprostsze 
regulatory, typu włącz/wyłącz, gwarantu-
ją jedynie, że temperatura pomieszczenia 
będzie się zawierać w pewnym przedziale, 
zwanym histerezą.

Regulator pogodowy
Regulator pogodowy przewiduje ilość po-
trzebnego ciepła na podstawie temperatu-
ry zewnętrznej. Jest to tak zwana regula-
cja w przód. W odróżnieniu od regulatora 
pokojowego, nie ma tutaj opóźnienia wy-
nikającego z zasady działania regulatora 
— ilość dostarczanego ciepła jest korygo-
wana jeszcze zanim temperatura pomiesz-
czenia się zmieni. W przypadku regulatora 
pogodowego nie ma więc mowy o regu-

lacji temperatury wewnątrz pomieszczeń, 
a jedynie o przewidywaniu i kompensa-
cji strat ciepła pomieszczenia. To, ile ciepła 
jest dostarczane w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej, określa wykres zwa-
ny krzywą grzewczą. Powinien on możli-
wie jak najdokładniej oddawać właściwości 
energetyczne budynku. Wydawać by się 
mogło, że skoro ilość wypromieniowanej 
na zewnątrz energii jest proporcjonalna do 
różnicy temperatury, to krzywa grzewcza 
powinna być linią prostą. Jednak wraz ze 
zwiększaniem różnicy temperatury zwięk-
sza się chociażby intensywność wentyla-
cji grawitacyjnej i należy skompensować 
wynikające z niej straty ciepła. Również 
zewnętrzny czujnik temperatury, na sku-
tek promieniowania cieplnego pomiesz-
czenia, wskazuje nieco zawyżoną tempe-
raturę, więc wyliczona temperatura obiegu 
dla temperatury zewnętrznej, np. –15°C, po-
winna przypadać na wyższą temperaturę 
zmierzoną, np. –10°C, co powoduje dodat-
ko we zakrzywienie krzywej grzewczej  
(rys. 3  ). Stopień nachylenia krzywej po-
winien być taki, żeby przy różnych tempe-
raturach zewnętrznych, temperatura we-
wnętrzna była w przybliżeniu jednakowa. 
Większość regulatorów pozwala na wybór 
zastosowanej krzywej grzewczej. Należy ją 
dobrać doświadczalnie.

Wniosek
Regulatory pokojowe reagują jedynie na 
wahania temperatury wewnątrz pomiesz-
czenia, zaś regulatory pogodowe — tylko 
na temperaturę zewnętrzną. W celu zapew-
nienia optymalnego komfortu cieplnego 
— minimalnych wahań temperatury w po-
mieszczeniu wobec zmiennej temperatu-
ry zewnętrznej — idealnym rozwiązaniem 
jest połączenie obu typów regulatorów. 
Regulator pogodowy umieszczony na ko-
tle reguluje „produkcję ciepła”, kompensu-
jąc jego straty związane z pogodą. Regula-
tor pokojowy zapewnia możliwość regulacji 
temperatury w zależności od preferen-
cji użytkownika. Dzięki temu różnica mię-
dzy temperaturą zmierzoną, a nastawio-
ną na regulatorze pokojowym nie waha się 
mocno i w rezultacie wahania temperatury 
w pomieszczeniu są najmniejsze.

  Współpraca regulatora 
pokojowego 
z pogodowym

Kilka tygodni temu zadzwonił 
do mnie klient i dopytywał 
się o pokojowy regulator 
pogodowy. Wytłumaczyłem 
mu, że regulator pokojowy 
i regulator pogodowy to 
dwa urządzenia działające 
na zupełnie innej zasadzie. 
Dwa dni później kolejny klient 
zadzwonił z tym samym 
pytaniem.
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Po lekturze drugiego numeru InstalRepor-
tera, chciałbym poruszyć temat właściwe-
go montażu filtrów siatkowych. W mo-
jej praktyce instalacyjnej spotykam się 
czasami z filtrami zamontowanymi piono-
wo na przewodach wodnych na podej-
ściu do kotłów. Filtry te mają wtedy naj-
częściej wkładkę filtracyjną skierowaną ku
górze. W takich przypadkach zgadza się je-
dynie kierunek przepływu wody, lecz filtry
nie spełniają swojego jednego z podstawo-
wych zadań, czyli nie umożliwiają usunięcia 
zanieczyszczeń. W momencie czyszczenia 
filtra pojawi się ryzyko spłynięcia zgroma-
dzonych „brudów” w dół i zatkania instala-
cji. Podczas wykonywania podłączeń kotła 
warto tak poprowadzić instalację, aby wy-
gospodarować dostatecznie dużo miejsca 
na ułożenie odcinków poziomych i tam wła-
śnie zamontować filtry siatkowe.

  Jak poprawnie 
montować filtry
siatkowe?
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Zdjęcie 
pokazuje jak 
powinien być 
poprawnie 
zamontowany 
filtr siatkowy

  Newralgiczne etapy montażu kanałowych zestawów 
wentylacyjnych

1. Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie 
zamontowanie samego rekuperatora. 
Wymiennik spiralno-przeciwprądowy daje 
szerokie możliwości instalacji: może praco-
wać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżą-
cej pod kątem minimum 15° w celu zapew-
nienia odpływu skroplin. Rozwiązaniem 
często stosowanym przez instalatorów jest 
zawieszenie rekuperatora na ścianie w po-

zycji pionowej lub po-
ziomej bądź podwie-
szenie pod sufitem.

Zgodnie z prawami fizyki przekazywanie
ciepła, a tym samym schładzanie powie-
trza wywiewanego (zimą) lub nawiewa-
nego (latem) powoduje wykroplenie pary 
wodnej w wymienniku. Dlatego w dol-
nej części każdego rekuperatora znajdu-
je się odwodnienie, które trzeba zasyfono-
wać i podłączyć najlepiej do kanalizacji lub 
kratki ściekowej. Nieprawidłowe wykona-
nie odprowadzenia skroplin z rekuperatora 
może skutkować ich gromadzeniem w ka-
nałach wentylacyjnych, co po pewnym 
czasie uwidoczni się w postaci zacieków 
na ścianach.
2. Wentylatory należy montować w ka-
nale instalacji najlepiej na ssaniu, tj. wen-
tylator nawiewny na kanale nawiewnym za 
rekuperatorem, a wentylator wyciągowy 
na kanale do wyrzutni. Najprostszym, choć 
niestety wcale nierzadkim błędem wyko-
nawców popełnianym podczas kanałowe-
go montażu zestawu wentylacyjnego jest 
odwrotne zamontowanie wentylatorów, 
które uniemożliwia poprawną pracę całej 
instalacji (zamiast nawiewu mamy wyciąg, 
a zamiast wyciągu nawiew). 
3. Ze strony inwestorów pada czasem py-
tanie o zasadność stosowania dwóch fil-
trów: dla powietrza świeżego oraz zużyte-
go. Otóż zużyte powietrze wyprowadzane 
z pomieszczeń może być równie albo na-
wet bardziej zanieczyszczone niż to nawie-
wane z zewnątrz. Z tego względu montu-
je się dwa filtry, oba przed rekuperatorem,
aby zabezpieczyć go przed zabrudzeniem. 
4. Istotnym elementem zestawów wen-
tylacyjnych jest tzw. by-pass. Rekupera-
tory o mniejszej wydajności (do 1500 m3/ h) 

wyposażone są w jeden by-pass: zinte-
growany (wbudowany) lub instalacyjny. 
W przypadku by-passu wbudowanego, re-
kuperator ma dwa dodatkowe króćce, któ-
re należy połączyć kanałem z przepustnicą. 
By-pass instalacyjny składa się z przepust-
nicy i dwóch trójników, które muszą być za-
montowane w kanale i połączone kanałem. 
Z reguły by-pass instaluje się na powietrzu 
świeżym. W przypadku większych zesta-
wów (powyżej 1500 m3/h) z uwagi na więk-
sze ciśnienia muszą być montowane dwa 
by-passy, jeden na powietrzu świeżym, 
drugi na zużytym. Zazwyczaj są to by-pas-
sy instalacyjne.

Kanałowa instalacja zestawu wentylacyjne-
go ma też swoje niewątpliwe zalety: 
•  pozwala na elastyczne rozmieszczenie 

elementów, dostosowane do układu po-
mieszczenia (montaż kompaktowych 
central mogą komplikować skosy czy 
belki stropowe na poddaszach), 

•  ułatwia dostęp do poszczególnych ele-
mentów zestawu podczas eksploata-
cji i serwisu, a w razie awarii umożliwia 
wymianę tylko uszkodzonego elementu, 
bez konieczności demontowania całego 
urządzenia, 

•  w momencie zakupu urządzenia 
umożliwia indywidualny dobór elemen-
tów, który jest bardzo ważny dla uzy-
skania pożądanych efektów. Dzięki 
temu można również łatwo „doposa-
żyć” zestaw w elementy do ewentual-
nej obróbki powietrza tj.: dogrzewania, 
chłodzenia.

Montaż zestawów 
wentylacyjnych 
w zabudowie kanałowej 
jest bardziej pracochłonny 
i „początkującemu” 
instalatorowi może sprawić 
więcej trudności niż instalacja 
typowych, kompaktowych 
central wentylacyjnych. 
Dzieje się tak dlatego, że 
wszystkie elementy zestawu 
wentylacyjnego, takie jak 
rekuperator, wentylatory, filtry
dostarczane są osobno. 
Na jakie jednak etapy montażu 
trzeba zwrócić szczególną 
uwagę, by nie popełnić błędów? 
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