
  Nowe pompy w kotłach

Redukcja zużycia prądu….
Zacznijmy od drobnej, wydawałoby się, zmiany w kon-
strukcji/wyposażeniu części kotłów. Od sierpnia tego 
roku te urządzenia, które mają wbudowaną pompę 
obiegową muszą być wyposażone w pompę energo-

oszczędną. Z pozoru to drobna zmiana. Wydaje się, 
że największa korzyść dla użytkownika to redukcja 
zużycia prądu i kosztów z tym związanych. I rzeczy-
wiście, niejednokrotnie redukcja zużycia energii jest 
bardzo wysoka i zmiana prostej pompy jednostop-
niowej na pompę energooszczędną z automatycz-
ną regulacją wydajności przynosi w ciągu roku, np. 

Rynek kotłów kondensacyjnych w ostatnich latach ulega znacznym zmianom, 
których motorem są przede wszystkim zmiany w budownictwie, coraz większy 
udział budynków energooszczędnych, modernizacja i redukcja strat ciepła  
w istniejących budynkach. To wszystko sprawia, że oferowane dziś urządzenia 
to przede wszystkim jednostki dużo bardziej elastyczne i lepiej dopasowane do 
potrzeb użytkowników i współczesnych instalacji. W bieżącym roku oferta kotłów 
kondensacyjnych i osprzętu ulega jeszcze większym zmianom. Tym razem głównym 
powodem są nowe przepisy (głównie dyrektywa ErP). Zaostrzeniu podlegają 
wymogi w zakresie minimalnej sprawności urządzeń i maksymalnej emisji spalin. 
W efekcie na rynku mamy do czynienia z dużymi zmianami w ofercie urządzeń. 
Czasem wprowadzane są nowe modele, a czasem modernizacji podlegają już 
istniejące. W dalszej części artykułu opisane zostaną wprowadzane w ostatnim 
czasie rozwiązania, które mają wpływ zarówno na komfort eksploatacji, jak i koszty 
użytkowania systemu grzewczego oraz ułatwienie pracy instalatora.

Kotły kondensacyjne 
u progu zmian 
przepisów 

Nowe pompy, sterowniki, wymagania...

Stefan ŻuchowSki

ecoTEC plus

Oszczędza pieniądze na dodatkowe ciepło.

ecoTEC plus – nowa generacja wiszących kotłów  
kondensacyjnych

 System ELGA – ciągła optymalizacja procesu spalania
  Pompa obiegowa wysokiej sprawności (HEP) – EEI<0,23
 Modulacja – już od 4,2 kW (dla VC 206/5-5)
 Asystent Instalacji – prosty, intuicyjny rozruch urządzenia
 System Comfort Backup – funkcja trybu awaryjnego
  Automatyczna nastawa mocy c.o. – adaptacyjne dostosowanie  
mocy do instalacji

  Klasa ErP na c.o. = A
  Klasa ErP na c.w.u. = A

Więcej informacji na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna
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200-220 zł/rok oszczędności. Jednak spadek kosztów 
eksploatacji to nie koniec konsekwencji tej zmiany. 

…ale i zużycia paliwa
Bardzo ważny jest też wpływ zastosowania pompy 
z płynną regulacją wydajności na sprawność kotła. 
Wiele urządzeń jest wyposażonych w automatycz-
ny układ dostosowania wydajności pompy do aktu-
alnej mocy kotła. Dzięki temu utrzymywany jest naj-
niższy przepływ, jaki zapewnia prawidłową pracę 
kotła. Jest to realizowane z reguły poprzez kontrolę 
różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem a powro-
tem. Jest ona utrzymywana na względnie wysokim 
poziomie rzędu 20-23 czy nawet 25 K. Dzięki temu 
temperatura powrotu do kotła jest niska i spaliny  
w ostatniej części wymiennika ciepła (do której tra-
fia woda z powrotu instalacji) są maksymalnie schło-
dzone, a dzięki temu jeszcze lepiej wykorzystujemy 
zawartą w nich energię. 
To rozwiązanie jest szczególnie ważne w instalacjach 
wyposażonych w sprzęgło hydrauliczne, w których  
w obiegu kotłowym występują niskie opory hydrau-
liczne. Zastosowanie w takim przypadku kotła z pro-
stą pompą jednostopniową powoduje, że szczególnie 
podczas pracy palnika z niską mocą różnica tempe-
ratury pomiędzy zasilaniem a powrotem jest bardzo 
niska i skuteczność wykorzystania efektu kondensa-
cji również. To z pewnością było dla wielu osób nie-
pokojące w instalacjach ze sprzęgłem hydraulicznym 
czy zbiornikiem buforowym. Teraz możemy powie-
dzieć, że w przypadku kotła wyposażonego w auto-
matyczną regulację wydajności pompy ten problem 
nie występuje. Możemy swobodnie korzystać z zalet 
układu ze sprzęgłem hydraulicznym, nie obawiając 
się spadku sprawności kotła czy kotłów w stosunku 
do układu zasilania bezpośredniego, ale…

…nie zawsze sprzęgło będzie potrzebne
Dalsze konsekwencje zastosowania pomp energo-
oszczędnych w kotłach to czasem wręcz możliwość 
uproszczenia instalacji i rezygnacji z części wyposa-

żenia kotłowni. Dawniej, gdy w kotłach stosowano 
głównie proste pompy jedno- i dwustopniowe były 
to modele dopasowane „na styk” do mocy i para-
metrów kotła. 

Oczywiście zanim zrezygnujemy ze sprzęgła, musi-
my zawsze sprawdzić, czy dokumentacja kotła nie 
wymaga zastosowania takiego rozwiązania oraz czy 
rzeczywiście ciśnienie dyspozycyjne pompy pozwa-
la zapewnić wymagany przepływ przy uwzględnie-
niu oporów hydraulicznych instalacji. Niezbędnym 
elementem pozwalającym na takie porównanie jest 
projekt instalacji ogrzewania podłogowego z poda-
ną wartością wymaganego przepływu i obliczony-
mi oporami hydraulicznymi. Z praktyki widać, że 
coraz częściej jest możliwość bezpośredniego za-
silenia z kotła instalacji podłogowej o powierzchni 
nawet 150-200 m2, szczególnie w budynkach ener-

Dziś często stosowane w kotłach 
pompy energooszczędne mają 
znacznie większe możliwości,  
a przede wszystkim wyższe ciśnie-
nie dyspozycyjne. Może się więc 
okazać, że stosując stary model ko-
tła z tradycyjną pompą musieliśmy 
np. do zasilania ogrzewania podło-
gowego o dużej powierzchni zasto-
sować dodatkową pompę i sprzęgło, 
by zapewnić wymagany przepływ  
w instalacji. Dziś często okaże 
się, że wystarczy zasilić ogrzewa-
nie podłogowe bezpośrednio z ko-
tła. Widać więc, że ta z pozoru pro-
sta zmiana wyposażenia kotła może 
mieć duży wpływ na kształt instala-
cji, a przede wszystkim koszt inwe-
stycyjny, ale i późniejsze koszty eks-
ploatacji. 

Junkers oferuje duży wybór kotłów kondensacyjnych: wiszące, stojące, jedno-  
i dwufunkcyjne. Nasze atuty to: szeroki zakres mocy, komfort i bezpieczeństwo. 

Wybierz optymalne dla siebie rozwiązanie. Nasze urządzenia nie tylko oszczędzają energię, ale także 

chronią Twój domowy budżet oraz środowisko. 

www.junkers.pl, Infolinia: 801 600 801

Ciepło, które polubisz

Energooszczędne urządzenia grzewcze 
marki Junkers

UrządzeniaGrzewcze_207x297.indd   1 04/08/15   14:38
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darować miejsca na zasobnik i kocioł, a coraz czę-
ściej nie musimy również troszczyć się o dodatkowy 
osprzęt. Jeszcze niedawno typowym widokiem było 
naczynie wzbiorcze obok podgrzewacza wody. Dziś 
coraz częściej naczynia wzbiorcze zarówno do insta-
lacji c.o., jak i wody użytkowej są wbudowane w ko-
tle. Podobnie jest z pompą cyrkulacyjną do c.w.u. Co 
prawda raczej nie jest ona dostarczana jako fabrycz-
ne wyposażenie kotła, ale za to jest możliwość za-
budowy pompy w kotle, przez co oszczędzamy prze-
strzeń w pomieszczeniu. 

Obsługa kilku obiegów grzewczych
Bardzo popularnym rozwiązaniem w polskich do-
mach jest podział instalacji na dwa obiegi, np. grzej-
niki na piętrze i ogrzewanie na parterze. Przyczyny 
tego stanu rzeczy są różne. Czasem użytkownicy 
obawiają się zastosowania ogrzewania podłogowego  
w sypialniach, czasem nie chcą lub nie mogą zasto-
sować tego rozwiązania z powodu konstrukcji stro-
pu, a niekiedy chcą mieć możliwość niezależnej re-
gulacji temperatury w strefie nocnej i dziennej domu. 
Do niedawna dla zrealizowania oczekiwań inwe-

storów niezbędne było zastosowanie szeregu ele-
mentów, np. sprzęgła hydraulicznego, rozdzielaczy 
i osobnych zestawów pompowych oraz oczywiście 
automatyki. Do tego większość lub wszystkie te ele-
menty były montowane poza kotłem, zajmując tym 

gooszczędnych, gdzie z uwagi na niskie straty cie-
pła obiektu względnie niski jest również wymagany 
przepływ w instalacji.
Jak widać ta z pozoru drobna zmiana wyposażenia 
może znacząco ułatwić montaż kotłowni i zreduko-
wać zarówno koszty inwestycyjnej, jak i koszty eks-
ploatacji. Wiele kotłów na rynku już od dawna było 
wyposażonych w tego typu pompy, a teraz ten stan-
dard został wprowadzony do wszystkich modeli wy-
posażonych w pompę.

Uwaga na dobór pompy montowanej poza kotłem
W przypadku kotłów o nieco większej mocy nierzad-
ko pompa obiegowa występuje jako osprzęt mon-
towany poza kotłem. Często kocioł jest wyposażony  
w układ automatycznej regulacji wydajności pompy, 
a czasem też układ kontroli przepływu. W takim przy-
padku nie można zastosować w instalacji dowolnej 
pompy. Powinien to być model dedykowany do da-
nego kotła, który będzie mógł być sterowany przez 
automatykę kotła. Dzięki temu po pierwsze uniknie-
my kłopotów z wykryciem odpowiedniego przepły-
wu, a poza tym będziemy mogli korzystać z zalet do-
stosowania wydajności pompy do aktualnej mocy.
Częstym błędem jest stosowanie pompy obiego-
wej dobranej orientacyjnie, a wręcz „na oko”, co 
niestety nie zawsze pozwala zapewnić wymagany 
przepływ, a czasem wręcz powoduje awaryjne wy-
łączenia kotła spowodowane zbyt niskim przepły-
wem czy skokiem ciśnienia podczas startu. Z pew-
nością czasem musimy zastosować tańszy model 
pompy, ale zawsze musi on zapewniać odpowied-
nie parametry.

Pompa a sprawność kotła
Wg nowych przepisów, które zaczną obowiązywać 
od 26 września, producent określając sprawność ko-
tła będzie musiał uwzględnić w ostatecznym wyniku 
nie tylko wykorzystanie energii zawartej w spalanym 
paliwie, np. gazie, ale też zużycie energii elektrycznej 
do zasilania osprzętu, czyli między innymi pompy. 

Można więc powiedzieć, że podana wartość spraw-
ności będzie oznaczała stopień wykorzystania ener-
gii pierwotnej w spalanym gazie i paliwie zużywa-
nym w systemie energetycznym do produkcji energii 
elektrycznej.
Na tym tle ważne są parametry pompy obiegowej. 
Im wyższa jest jej sprawność i niższe zużycie prądu, 
tym wyższy będzie współczynnik sprawności kotła. 

Zmiany w konstrukcji kotłów 
ułatwiające montaż – kotły kompaktowe

Kompaktowy dom – kompaktowy kocioł
Od lat na naszym rynku dostępne są kompaktowe 
kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u., najczęściej ładowanym warstwowo. Jest to 
oferta wychodząca naprzeciw oczekiwaniom współ-
czesnego budownictwa, w którym coraz większą rolę 
odgrywa skuteczne wykorzystanie powierzchni za-
budowy. W kompaktowych domach o niedużej po-
wierzchni korzystnym rozwiązaniem jest właśnie za-
stosowanie kotła, który w jednej obudowie zawiera 
minikotłownię. Nie musimy więc osobno wygospo-

Sprawność będzie teraz odnoszona 
nie do wartości opałowej paliwa,  
a do całkowitej ilości energii, czyli 
ciepła spalania. W związku z tym 
w dokumentacji kotła wartość spraw-
ności będzie już niższa od 100%. Teo-
retycznie, gdyby uwzględniono tylko 
skuteczność spalania i wykorzystania 
energii dostarczanego do kotła pali-
wa współczynnik sprawności wyno-
siłby około 98-99%. Finalnie jednak 
w instrukcji znajdziemy niższą war-
tość, a to dlatego, że producent musi 
uwzględnić jeszcze wpływ zużycia 
prądu przez osprzęt kotła. 

Kocioł ze zwykłą pompą i pompą HEP, różnica w zużyciu energii 

Kocioł z naczyniami wzbiorczymi
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poparzeniem. Tak wyposażony kocioł wystarczy do-
sunąć do ściany i połączyć z instalacją wodną, solar-
ną i grzewczą, a potem jedynie uruchomić. Jest to 
bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala w szcze-
gólny sposób zredukować liczbę urządzeń i osprzętu 
w pomieszczeniu, w którym montujemy kocioł. Za-
miast osobnego kotła, zasobnika, grup pompowych 
do zasilania dwóch obiegów, grupy pompowej solar-
nej, trzech naczyń wzbiorczych, termostatycznego 
zaworu mieszającego i innych urządzeń w pomiesz-
czeniu widzimy jedną estetyczną obudowę, która kry-
je w sobie całe niezbędne wyposażenie. 
Oprócz estetyki takie rozwiązanie pozwala również 
zredukować straty ciepła z instalacji, ponieważ w ko-
tłach kompaktowych z reguły podgrzewacz wody jest 
znacznie lepiej izolowany niż w przypadku osobne-
go zbiornika. Podobnie rury, po pierwsze są o wiele 
krótsze, a poza tym często dobrze izolowane.

Wiszące kotły kondensacyjne

Szerokie możliwości
Niezależnie od tego jak szeroka byłaby oferta kotłów 
kompaktowych, nie ma możliwości, by były to roz-
wiązania odpowiednie do wszystkich rodzajów insta-
lacji. Wiadomo, że potrzeby użytkowników są różne. 
Czasem wymagana jest jedynie modernizacja insta-
lacji czy rozbicie inwestycji na etapy, w których np. 
najpierw wymieniamy stary kocioł, pozostawiając 
istniejący zasobnik. Za kilka zaś lat przychodzi ko-
lej i na wymianę zasobnika. W takich przypadkach 
idealnie sprawdzają się wiszące kotły kondensacyj-
ne, oferowane na rynku w bardzo szerokim zakresie 
mocy i wyposażenia. Zarówno w wersji jednofunk-
cyjnej do współpracy z zasobnikiem, jak i dwufunk-
cyjne. Oczywiście również w tym segmencie w ostat-
nich latach zaszły zmiany. 

Dostosowanie do potrzeb współczesnego 
budownictwa
Dzisiejsze kotły kondensacyjne mają znacznie szerszy 

zakres regulacji mocy, co pozwala połączyć „ogień  
z wodą”, czyli zasilać instalację c.o. z niską mocą,  
a w razie potrzeby znacząco zwiększyć moc dla szyb-
kiego podgrzania wody w zasobniku. 
Poza tym podobnie, jak w przypadku kotłów kom-
paktowych urządzenia, wisząc ulegają ciągłej „minia-
turyzacji” przez co współczesny kocioł jest czasami 
gabarytowo mniejszy od starego „piecyka łazienko-
wego”. Ułatwia to montaż i zapewnia estetyczny wy-
gląd, szczególnie, gdy musimy zamontować kocioł, 
np. w łazience czy kuchni.

Elastyczne rozwiązania
Nie zawsze jednak rozwiązanie, które zastosujemy, 
np. na etapie budowy domu okaże się perspekty-
wiczne. Przykładowo zastosowaliśmy małej mocy 
kocioł dwufunkcyjny, który podgrzewa wodę w spo-
sób przepływowy, a w międzyczasie wykończyliśmy 
poddasze i drugą łazienkę. Wówczas może się oka-
zać, że komfort korzystania z ciepłej wody w kuch-
ni i np. dwóch łazienkach będzie niski. Z pewnością 
jednak nie warto wymieniać kotła tylko z tego powo-
du. Na szczęście współczesna oferta kotłów konden-
sacyjnych i osprzętu pozwala rozwiązać również ten 
problem. W wielu przypadkach można zastosować 
dodatkowy zasobnik c.w.u. do kotła dwufunkcyjne-
go, zapewniając w ten sposób możliwość równole-
głego korzystania z ciepłej wody w kilku punktach 
poboru. W tym celu możemy znaleźć na rynku sze-
reg rozwiązań od zasobników montowanych jako 
„plecy” za kotłem, aż po zasobniki montowane po-
niżej lub obok kotła, często w estetycznej, bliźnia-
czej obudowie. 

Redukcja strat ciepła, redukcja zużycia energii 
i wody
Przy okazji warto wspomnieć o tym, że z uwagi na 
nowe wymagania w zakresie sprawności urządzeń 
oferta zasobników większości producentów jest ak-
tualnie rozbudowywana i zmieniana. Główny kieru-
nek, jaki możemy zobaczyć, to przede wszystkim re-

samym dodatkową przestrzeń w domu i stanowiąc 
czasami wątpliwą ozdobę ścian. Dziś coraz częściej 
możemy rozbudować instalację i zapewnić zasila-
nie i regulację dwóch niezależnych stef bez potrze-
by montażu szeregu elementów poza kotłem. Cały 
osprzęt do tego celu można w wielu kotłach za-
montować pod obudową. Finalnie z kotła wysta-
ją jedynie rury zasilające i powrotne do połączenia  
z dalszą częścią instalacji. Jest to bardzo estetycz-

ne i czasami wręcz tańsze rozwiązanie dla inwesto-
ra, ponieważ montaż tego typu osprzętu może za-
jąć czasem kilkadziesiąt minut zamiast całego dnia. 

Również z kolektorami
Jeśli inwestor jest zainteresowany wykorzystaniem 
energii słonecznej, ale nadal chciałby ograniczyć 
do minimum przestrzeń do zamontowania kotła  
i osprzętu, to nadal korzystnym rozwiązaniem mogą 
być niektóre kompaktowe kotły kondensacyjne. 
Część z nich występuje w wersji z wbudowanym za-
sobnikiem c.w.u. o większej pojemności, np. 170-200 l  
i osprzętem do współpracy z kolektorami, czyli ste-
rownikiem, pompą obiegową, rotametrem, a czasem 
też naczyniem wzbiorczym i zaworem mieszającym 
termostatycznym do ochrony użytkowników przed 

Kocioł z osprzętem do zasilania dwóch obiegów 
oraz zasobnikiem c.w.u. i wężownicą pozwalającą 
na współpracę z kolektorami słonecznymi
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dukcja strat ciepła z zasobnika poprzez zastosowanie 
grubszej warstwy izolacji, czy też użycie innych ma-
teriałów izolacyjnych, a także izolowanie króćców  
i rur łączących zasobnik z kotłem. To z pewnością 
bardzo dobry kierunek, szczególnie w kontekście 
wysokiego udziału zużycia energii na potrzeby c.w.u. 
coraz lepiej izolowanych, współczesnych budyn-
kach. Jeśli przeanalizowalibyśmy wartości strat cie-
pła z zasobników oferowanych kilka lat temu i dziś, 
to możemy nawet natknąć się na redukcję zużycia 
energii na utrzymanie w zasobniku stałej tempera-
tury wody o 30-40%. Oczywiście w praktyce efekty 
będą zależały nie tylko od tego, jaki rodzaj zasobni-
ka zastosujemy, ale przede wszystkim od tego, czy 
cała instalacja ciepłej wody i cyrkulacji zostanie od-
powiednio zaizolowana, a czas pracy pompy cyr-
kulacyjnej zredukowany do rzeczywistych potrzeb 
użytkowników. 

Wiele osób korzysta z możliwości, jakie daje automa-
tyka wielu kotłów kondensacyjnych, oszczędzając w 
ten sposób wodę, ale i energię elektryczną oraz gaz 
do podgrzewania wody użytkowej. Dla osób, któ-
re nie chcą korzystać z jakichkolwiek włączników, 
oczywiście jest możliwość zastosowania zamiast 
nich czujników ruchu, które uruchomią cyrkulację 
po stwierdzeniu obecności użytkowników w łazien-
ce czy kuchni.

Sterowanie

Łączenie funkcji
Kolejna grupa produktów, w której cały czas mamy 
do czynienia ze dużymi zmianami ułatwiającymi 
montaż i obsługę urządzeń, a także wzrost spraw-
ności układów to sterowanie. Współczesne sterow-
niki to coraz częściej elementy systemu, który moż-
na w prosty sposób rozbudowywać, przykładowo: 
by móc sterować kilkoma obiegami grzewczymi, 
przygotowaniem ciepłej wody czy też pracą pom-
py cyrkulacyjnej. 

Integracja źródeł ciepła, ekonomiczne sterowanie
Wyraźny kierunek to również integracja w instala-
cji kilku źródeł ciepła czy współpraca z systemem 
wentylacyjnym z zastosowaniem jednego, nad-
rzędnego sterownika. Przykładowo w jednej in-
stalacji i za pomocą jednego sterownika możemy 
dziś zarządzać pracą kotła, systemu solarnego, 
pompy ciepła, systemu wentylacyjnego i oczywi-
ście odbiorników w postaci obiegów grzewczych  
i podgrzewacza wody. Jednocześnie zintegrowane 
sterownie nie sprowadza się do zebrania kilku nie-
zależnych poziomów menu w jednym sterowniku, 
a polega na pełnym zoptymalizowaniu pracy ukła-
du poprzez pozostawienie pierwszeństwa pracy dla 
najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, np. kolek-
torów słonecznych czy pompy ciepła. W tym celu  
w sterownikach wprowadza się szereg funkcji w po-
staci, np. opóźnienia załączenia kotła, gdy w danej 

Coraz częściej stosowane są rozwią-
zania, w których praca pompy cyr-
kulacyjnej jest powiązana z kontrolą 
obecności użytkowników w łazien-
kach. Stosowane są w tym celu czuj-
niki ruchu, czy też proste przyciski 
do wyzwolenia jednorazowej pracy 
pompy cyrkulacyjnej ukryte, np. pod 
umywalkami. Korzystając z takiego 
osprzętu, możemy zredukować czas 
pracy pompy cyrkulacyjnej nawet 
do kilkudziesięciu czy kilkunastu mi-
nut dziennie. Wystarczy, że pierwsza 
osoba rano wciśnie przycisk, a pom-
pa włączy się na kilka minut przetła-
czając ciepłą wodę przez instalację. 
O ile tylko jest ona dobrze izolowana 
to praktycznie rano, przed wyjściem 
z domu nie ma już potrzeby dalszej 
pracy pompy, a wieczorem znowu 
możemy uruchomić ją raz czy w razie 
potrzeby kilka razy. 

RUG Riello URządzenia GRzewcze S.a.
dział handlowy
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
infolinia 801 804 800, tel. 56 657 16 00, fax 56 657 16 57

info@beretta.pl, www.beretta.pl, www.panelsterowania.pl

KoTły Gazowe KondenSacyjne pRodUKowane w ToRUniU

promocja jesienna 2015
pakiet korzyści od marki Beretta
ważny od 15.08.2015 do 15.12.2015

Kotły
kondensacyjne
+ akcesoria 
w promocyjnej
cenie

nagrody
w programie 
lojalnościowym 
Beretta 2015

premia
za montaż 
kotłów 
kondensacyjnych

* warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy. 
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chwili pracują kolektory słoneczne. Ważną funkcją 
występującą w niektórych systemach sterowania 
jest też automatyczne uruchamianie poszczegól-
nych źródeł ciepła na podstawie wyliczonych w da-
nej chwili kosztów eksploatacji. Jest to niezmiernie 
ważny algorytm szczególnie w przypadku układów 
zawierających kocioł gazowy czy olejowy i pompę 
ciepła, szczególnie typu powietrze-woda. To ostat-
nie źródło ciepła cechuje się znaczną zmiennością 
sprawności, a więc i kosztów eksploatacji w zależ-
ności od aktualnej temperatury zewnętrznej i wy-
maganej temperatury zasilania. Dodatkowo może 
być zasilane energią elektryczną rozliczaną wg tary-
fy dwuczłonowej. Nie ma w takim przypadku możli-
wości sztywnego i prostego określenia, np. że pom-
pa ciepła powinna pracować do temperatury 0 czy 
-5°C, a poniżej tej wartości powinien pracować ko-
cioł gazowy. W kontekście zróżnicowanej ceny za-
kupu energii elektrycznej w poszczególnych godzi-
nach takie założenie byłoby błędne i powodowałoby 
czasami zamiast oszczędności dodatkowe koszty. 

Uproszczenie obsługi
Kierując się chęcią uzyskania najwyższej sprawności 
systemu grzewczego i redukcji kosztów eksploatacji 
szczególnie w instalacjach z kotłami kondensacyjny-
mi, stosujemy oczywiście sterowniki pogodowe. Ich 
największą zaletą jest to, że zarządzają temperaturą 
pracy kotła tak, by w danej chwili miała ona najniż-
szą wartość, która jednocześnie zapewni nam wy-
maganą temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki temu 
kocioł będzie mógł efektywnie schłodzić spaliny  
i wykorzystać zawartą w nich energię. Z drugiej stro-
ny wielu użytkowników, szczególnie niemających na 
co dzień styczności z branżą grzewczą, ma kłopoty 
w obsłudze, a przede wszystkim zrozumieniu zasa-
dy działania tego typy systemów sterowania. Czę-
sto z powodu drobnej i chwilowej odchyłki tempe-
ratury w pomieszczeniu dokonują znacznych zmian 
w ustawionych parametrach ogrzewania, np. pod-
nosząc czy obniżając wartość krzywej grzewczej.  
W efekcie mają jeszcze większe kłopoty w utrzymaniu 
stałej temperatury w pomieszczeniach. W celu roz-
wiązania tego problemy coraz więcej sterowników 
pogodowych jest wyposażonych również w możli-
wość pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczeń 
i korygowania na jej podstawie wymaganej tempe-
ratury zasilania instalacji wyliczonej z uwzględnie-
niem aktualnej temperatury zewnętrznej. Do tego 
część sterowników jest wyposażona w funkcję auto-

Coraz więcej sterowników układów 
hybrydowych jest wyposażonych  
w algorytm, który automatycznie 
wylicza aktualne koszty eksploatacji 
poszczególnych źródeł ciepła i uru-
chamia w danej chwili to urządzenia, 
które jest najtańsze. Do tego celu  
w sterowniku należy wprowadzić je-
dynie koszty zakupu energii elek-
trycznej w tzw. pierwszej i drugiej 
taryfie oraz godziny, w których obo-
wiązują poszczególne ceny. Dodat-
kowo wprowadzamy również cenę 
energii zawartej w spalanym gazie 
czy oleju opałowym. Po wprowa-
dzeniu tych danych system działa  
w pełni automatycznie analizu-
jąc bieżące koszty eksploatacji po-
szczególnych źródeł ciepła. 

Użytkownik nie musi dokonywać 
żadnych dodatkowych decyzji czy 
włączać i wyłączać okresowo po-
szczególne źródła ciepła. Wystar-
czy, że ustawi wymagany poziom 
temperatury w pomieszczeniach dla 
dnia i nocy oraz wymaganą tempe-
raturę ciepłej wody i to wszystko. 
Od tej pory zastępuje nas sterownik 
systemowy. 
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Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że podane klasy 
energetyczne zostały określone dla pracy urządzeń 
w określonych warunkach, w związku z tym zakup 
oszczędnego urządzenia to dopiero początek. Rów-
nie ważny jest profesjonalny montaż i uruchomienie 
urządzeń oraz poinstruowanie użytkownika o moż-
liwościach oszczędzania energii poprzez umiejętne 
korzystanie z instalacji, np. ustawienie niezbyt wyso-
kiej temperatury w pomieszczeniach czy też ewen-
tualne obniżanie temperatury, szczególnie podczas 
dłuższej nieobecności użytkowników.

Etykiety już jesienią…
Nadchodząca jesień będzie zapewne czasem burzli-
wych zmian i ciekawych rozmów z inwestorami, któ-
rzy niejednokrotnie mogą być zaskoczeni tym, że ko-
cioł, o którym czytali i interesowali się, np. w czerwcu 
miał podaną sprawność na poziomie, np. 108% dziś 
będzie miał sprawność, np. 93%. Przygotowując się 
do tych rozmów, warto korzystać z publikacji i szko-
leń opisujących zakres zmian. Warto również już dziś 
zainteresować się procedurą określania klasy energe-
tycznej dla całego, oferowanego inwestorowi syste-
mu. W tym celu część producentów dostarczy nam 
gotowe etykiety co najmniej dla typowych zestawów 
oraz zaoferuje proste w obsłudze oprogramowanie do 
tworzenia etykiet energetycznych dla systemów. Jed-
nocześnie zawsze bardzo ważny pozostaje fachowy 
dobór i montaż urządzeń czemu sprzyja coraz lepsze 
dopasowanie oferowanych obecnie urządzeń konden-
sacyjnych do zmieniających się potrzeb budownic-
twa, a szereg wprowadzanych udogodnień, szczegól-
nie w zakresie sterowania systemami ułatwia obsługę 
i uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacji.
Fot. Vaillant  

matycznego doboru krzywej grzewczej, która rów-
nież poprzez porównanie przebiegu temperatury 
wewnętrznej koryguje przebieg krzywej. Oczywiście  
w tym przypadku ważne jest prawidłowe umieszcze-
nie modułu wewnętrznego, wyposażonego w czujnik 
temperatury, który musi mieć możliwość dokładnego 
pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszcze-
niach. Dzięki temu instalator czy użytkownik nie będą 
już musieli korygować kilkukrotnie wartości krzywej 
grzewczej, co było czasami niezbędne, szczególnie 
w pierwszym sezonie grzewczym, gdy nowy budy-
nek oddawał wilgoć do otoczenia, przez co zmienia-
ły się również straty ciepła budynku.

Sprawność systemów z kotłami kondensacyjnymi
Znaczenie odpowiedniego doboru sterownika po-
godowego do systemu z kotłem kondensacyjnym 
jest na tyle duże, że kwestia ta została uwzględnio-
na w nowych wymaganiach prawnych, jakie będą 
obowiązywały już od 26 września. Głównym celem 
tych rozwiązań jest promocja urządzeń i systemów 
przyjaznych środowisku, poprzez usunięcie z rynku 
rozwiązań o niskiej sprawności i wyróżnienie tych, 
które najlepiej wykorzystują energię. Przy czym dla 
uproszczenia inwestorom wyboru urządzeń będą 
one wyposażone w czytelną etykietę energetyczną, 
podobną do etykiet znanych ze sprzętu AGD. Na ety-
kiecie będzie podana efektywność danego urządze-
nia czy technologii w postaci klasy energetycznej, np.  
A czy B. Dodatkowo pojawi się obowiązek określania 
klasy energetycznej całego systemu, który przeka-
zujemy użytkownikowi, np. w postaci zestawu kotła 
kondensacyjnego, podgrzewacza wody, sterownika 
i systemu solarnego. Im większy będzie w danym ze-
stawie udział urządzenia wykorzystującego energię 
odnawialną i im lepszy będzie sterownik, tym wyż-
szą klasę energetyczną osiągnie cały zestaw. Jest to 
dodatkowy impuls dla producentów, ale też firm pro-
jektowych i wykonawczych tworzących zarys sys-
temu grzewczego do produkcji i wyboru sterowni-
ków zarządzających precyzyjnie dystrybucją energii  

w budynku i wykorzystaniem poszczególnych źró-
deł ciepła w systemach hybrydowych.

Oferowane są coraz lepsze urządzenia, więc 
sprawność …spadnie
Zapewne większość z czytelników wie o tym, że jed-
nym z efektów wprowadzenia we wrześniu ujednoli-
conego systemu etykiet energetycznych dla urządzeń 
grzewczych o mocy do 70 kW będzie też zastosowa-
nie wspólnej metody określania sprawności. Najbar-
dziej widoczne będzie to na przykładzie kotłów kon-
densacyjnych, w przypadku których w różnych krajach 
w różny sposób określano sprawność. W części z nich 
odnoszono się do wartości opałowej paliwa, przez 
co współczynnik sprawności kotła kondensacyjnego 
przekraczał 100%, a w części do ciepła spalania przez 
co wskaźnik ten był oczywiście niższy od 100%. W no-
wym systemie sprawność, będzie nie tylko odniesiona 
do całości energii zawartej w paliwie, czyli ciepła spa-
lania, ale też ma być to oszacowana sprawność sezo-
nowa i ma uwzględniać również wpływ zużycia przez 
kocioł energii pomocniczej, elektrycznej do zasila-
nia, np. pompy obiegowej, wentylatora czy sterowni-
ka. Nowy współczynnik sprawności nawet dla najlep-
szych kotłów kondensacyjnych będzie miał wartość 
znacznie poniżej 100%, ponieważ będzie to oszaco-
wanie sezonowego wykorzystania energii pierwotnej. 

Wartość wyliczonej sprawności bę-
dzie podawana jedynie w szczegóło-
wej dokumentacji kotła, np. instrukcji 
czy karcie informacyjnej. Natomiast 
na etykiecie energetycznej inwestor 
zobaczy jedynie klasę energetycz-
ną nadaną na podstawie wyliczonej 
sprawności. Zaś w przypadku całego 
systemu użytkownik powinien otrzy-
mać dodatkową etykietę z określoną 
klasą energetyczną uwzględniającą 
efektywność poszczególnych źródeł 
ciepła i klasę sterownika. 

Przyjęte rozwiązania mają promować 
wybór przez inwestorów najlepszych 
urządzeń i systemów grzewczych. 

Junkers Budowlaną 
Marką Roku 2015

Junkers został uhonorowany tytułem 
„Brązowej Budowlanej Marki Roku 2015” 
w kategorii „Kotły grzewcze”. Ranking „Bu-
dowlana Marka Roku” to jedno z najwięk-
szych i najważniejszych tego typu badań 
prowadzonych w Polsce. Jego celem jest 
wyróżnienie firm produkcyjnych działają-
cych na rynku materiałów budowlanych 
za działania nastawione na innowacyjność 
i podwyższanie jakości swoich produk-
tów. Ponieważ ranking tworzony jest na podstawie wyni-
ków badań przeprowadzanych wśród odbiorców produk-
tów budowlanych w całej Polsce, nagrodzone w nim marki 
otrzymują potwierdzenie swojej silnej pozycji na rynku. 
Junkers uzyskał tytuł „Brązowej Budowlanej Marki Roku” 
już trzeci rok z rzędu.

Program uroczystości  
oraz pozostałe wydarzenia  
Roku Jubileuszowego 

Pobierz

24 maja 2015 roku minęła 70. rocznica powołania Instytutu 
Techniki Budowlanej. Z tej okazji zaplanowano uroczystość 
Jubileuszu 70-lecia działalności połączoną z Sympozjum Ju-
bileuszowym pt. „Strategia Instytutów Badawczych Budow-
nictwa”, które odbędzie się 1 grudnia br. w Pałacu Pryma-
sowskim w Warszawie.

Sympozjum 
Jubileuszowe ITB 

http://www.instalreporter.pl
http://www.itb.pl/files/itb/materialy_informacyjne_70_itb.pdf
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