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Prawie cztery lata temu, 26 września 2015 r., 
weszły w życie przepisy zaostrzające wymagania  
w zakresie zwiększenia sprawności energetycznej 
i emisji spalin dla kotłów gazowych i olejowych  
o mocy do 400 kW. Wówczas w sprzedaży domino-
wały najbardziej przystępne cenowo kotły atmos-
feryczne oraz modele wyposażone w zamkniętą 
komorę spalania, lecz niewykorzystujące techniki 
kondensacyjnej. 
Urządzenia te wybierano głównie ze względu na ni-
ską cenę zakupu, a w przypadku modernizacji insta-
lacji również w celu zredukowania kosztów przebu-
dowy systemu, np. adaptacji komina. Na przestrzeni 
ostatnich nastąpiła znacząca zmiana na rynku urzą-
dzeń grzewczych. 

Dziś standardowym rozwiązaniem 
jest kocioł kondensacyjny, 
w najwyższym stopniu 
wykorzystujący energię zawartą 
w spalanym gazie lub oleju 
opałowym. Obecny zakres 
oferty tego typu urządzeń jest 
znacznie szerszy i o wiele lepiej 
dopasowany do zróżnicowanych 
potrzeb budynków.

Kotły kondensacyjne 2019, czyli… 
dopasowane do obiektu i w pakietach

Nowości ostatnich 3 lat

Stefan ŻuchowSki
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Dzięki temu instalacja jest o wiele bardziej estetycz-
na, ponieważ większość osprzętu, wraz z naczyniami 
wzbiorczymi c.o. i c.w.u. czy pompą cyrkulacji c.w.u., 
znajduje się w obrębie obudowy kotła.

Oferty promocyjne kotłów

Praktycznie co roku wielu producentów i dystrybu-
torów wprowadza promocyjną ofertę kotłów i akce-
soriów. Często do dyspozycji mamy różne rodzaje 
kotłów, sterowników i wyposażenia dodatkowego. 
Poszukując przystępnej ceny zestawu zawsze warto 
mieć na uwadze również przydatność oferowanych 
kotłów i wyposażenia do potrzeb budynku. Poniżej 
przedstawimy ogólny opis oferowanych zestawów 
wraz z ich obszarem zastosowania.

Kotły dwufunkcyjne – mieszkania lub domy 
jednorodzinne z jedną łazienką
Część producentów oferuje w okresie promocji pakiety  
kotłów dwufunkcyjnych, np. ze sterownikiem po-
kojowym, konsolą podłączeniową wyposażo-
ną w zawory odcinające czy jednym lub dwoma  

Małe kotły „modernizacyjne”

Dziś standardowym rozwiązaniem jest kocioł kon-
densacyjny, w najwyższym stopniu wykorzystują-
cy energię zawartą w spalanym gazie lub oleju opa-
łowym. Obecny zakres oferty tego typu urządzeń 
jest znacznie szerszy i o wiele lepiej dopasowany 
do zróżnicowanych potrzeb budynków. Przykłado-
wo pojawiły się modele o niższej mocy, wyposażo-
ne w energooszczędną pompę obiegową dopasowa-
ną do typowej instalacji w mieszkaniu czy budynku 
o powierzchni do 100-150 m2. Cena tego typu urzą-
dzeń jest dziś niewiele wyższa od ceny wielu ofero-
wanych kilka lat temu kotłów atmosferycznych czy 
tradycyjnych kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
To szczególnie ważne podczas wymiany starych ko-
tłów atmosferycznych. W tym przypadku prócz ceny 
nowego kotła trzeba pamiętać również o modyfikacji 
komina. Racjonalna modernizacja instalacji grzewczej 
przy rozsądnej cenie pozwala uzyskać niższe kosz-
ty eksploatacji, wyższy komfort termiczny i brak ry-
zyka wypływu spalin do pomieszczenia, np. w przy-
padku wystąpienia wstecznego ciągu. 

Kotły „na bogato”, czyli mała 
kotłownia w jednej obudowie

Z drugiej strony pojawiły się kotły o szczególnie boga-
tym wyposażeniu. Tego typu kocioł prócz wymienni-
ka ciepła, pompy, zespołu palnika i zaworu przełącza-
jącego może zawierać również separator powietrza, 
rozbudowany układ kontroli procesu spalania z czuj-
nikiem jakości spalin, a także sterownik pogodowy, 
często również moduł zdalnego dostępu do systemu. 
W przypadku rozbudowanej instalacji, np. popular-
nego w ostatnich latach połączenia grzejników i in-
stalacji podłogowej znacznie szersza jest dopasowa-
na do takich budynków oferta kotłów, szczególnie 
stojących, wyposażonych w gotowe zestawy pom-
powe do niezależnej kontroli temperatury w dwóch, 
a czasem nawet w trzech obiegach grzewczych.  

Kotły Logamax plus GB172TV2 mają  
w standardowym wyposażeniu intuicyjny 
sterownik BC25 z czytelnym i podświetlanym 
wyświetlaczem LCD. W standardowym 
wyposażeniu kotłów GB172TV2 jest również 
m.in. palnik wykonany ze stali szlachetnej, 
wbudowane i pojemne naczynie wzbiorcze 
(12 litrów), adapter z króćcami pomiarowymi, 
umożliwiający łatwe i szybkie podłączenie 
przewodów powietrzno-spalinowych oraz 
energooszczędna pompa elektroniczna Zestaw TT OPTIMUM KOMFORT z kondensacyjnym kotłem dwufunkcyjnym Victrix TT 24 2 ErP  

i niezbędnymi akcesoriami to zestaw umożliwiający stworzenie kompletnej domowej kotłowni. W skład 
zestawu wchodzi również sterownik CAR V2 z sondą zewnętrzną, oprócz funkcji termostatu pokojowego 
pełniący również funkcję zewnętrznego pulpitu sterującego i komunikacyjnego kotła. Sonda zewnętrzna 
pozwala na sterowanie temperaturą instalacji c.o. w zależności od temperatury na zewnątrz budynku
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Przykład współczesnego kotła dwufunkcyjnego. 
Odpowiednie dopasowanie poszczególnych 
elementów pozwala uzyskać niewielkie gabaryty
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wariantami przewodów powietrzno-spalinowych. 
Kotły tego typu nie mają z reguły wbudowanego 
zasobnika ciepłej wody. Przygotowują ją na bieżą-
co w trakcie poboru. 
W związku z tym warto je stosować przede wszyst-
kim w mieszkaniach lub domach wyposażonych  
w jedną łazienkę, najlepiej, gdy sąsiaduje ona z kuch-
nią. W miarę możliwości kocioł powinien być zamon-
towany w jednym z tych pomieszczeń, by ograni-
czyć czas oczekiwania na ciepłą wodę. 
Kotłów tego typu nie stosujemy w przypadku, gdy 
łazienka została wyposażona w wannę o dużej 
pojemności czy panel prysznicowy wymagający 
znacznego przepływu wody, czasem nawet powy-
żej 20 l/min. 

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem c.w.u. – 
domy, mieszkania z komfortowym wyposaże-
niem łazienki
Najbardziej popularnym i dostępnym rozwiąza-
niem w trakcie akcji promocyjnych są zestawy 
kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ciepłej 
wody. Z reguły do wyboru mamy co najmniej kil-
ka kotłów o zróżnicowanej mocy oraz zasobniki 
c.w.u. o różnej pojemności. Najczęściej jest to od 
100 do 160 l. 
Tego typu zestawy stanowią korzystne rozwiąza-
nie dla budynku jednorodzinnego, wyposażonego 
w dwie lub więcej łazienek. Możliwość zgromadze-
nia w zasobniku zapasu ciepłej wody pozwala na 
okresowe równoległe korzystanie z kilku punktów 
poboru. Poza tym w przypadku, gdy poszczególne 
łazienki i kuchnia są znacznie oddalone od zasobni-
ka wówczas mamy możliwość wykonania instalacji 
cyrkulacji c.w.u. dla zredukowania czasu oczekiwa-
nia na ciepłą wodą. 
Zestaw kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem może 
być również korzystnym rozwiązaniem dla mieszka-
nia, w którym łazienka została wyposażona w wannę 
o dużej pojemności czy panel prysznicowy wymaga-
jący znacznego przepływu ciepłej wody. 

Kotły kompaktowe, z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u. – domy, mieszkania z komfortowym 
wyposażeniem łazienki – gdy dostępna 
przestrzeń instalacyjna jest ograniczona
W wielu ofertach promocyjnych znajdziemy również 
kotły kompaktowe wyposażone we wbudowany  

Przykładowy pakiet ONE TOP 24 NET – pakiet 
kotła jednofunkcyjnego kondensacyjnego  
z zasobnikiem, regulatorem pogodowym  
i zdalnym sterowaniem za pomocą aplikacji  
na smartfon Ariston NET
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Systemy grzewcze 
przyszłości.

Ogrzewanie, które 
dostosowuje się do Ciebie
System regulacji Logamatic TC100

Logamatic TC100 to: indywidualna regulacja
temperatury w każdym pomieszczeniu i precyzyjne
dostosowanie ciepła do własnych preferencji; wygodne
zdalne sterowanie za pomocą smartfona z aplikacją
MyMode; inteligentne funkcje m.in. rozpoznawanie
obecności, wskazanie zużycia gazu i energii elektrycznej,
automatyczne dopasowanie do pogody.Infolinia Buderus 801 777 801, www.buderus.pl
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zasobnik c.w.u. Są to urządzenia stojące z zasobni-
kami o pojemności od 50 do 150 l lub kotły wiszące 
z zasobnikami o pojemności rzędu 20-50 l. 
Kompaktowe kotły stojące są stosowane szczególnie 
w sytuacji, gdy dążymy do ograniczenia ilości osprzę-
tu instalacyjnego w pomieszczeniu kotłowni. Wiele 

urządzeń tego typu ma na wyposażeniu naczynia 
wzbiorcze, a czasem również możliwość zabudowy 
osprzętu hydraulicznego do obsługi kilku obiegów 
grzewczych. Dzięki temu można dobrze wykorzy-
stać dostępną przestrzeń instalacyjną. 
Za to kompaktowe kotły wiszące to rozwiązanie sto-
sowane wszędzie tam, gdzie z jednej strony wymaga-
na jest wysoka wydajność w zakresie ciepłej wody, 
a z drugiej brak jest miejsca na typowy zestaw kotła 
jednofunkcyjnego z osobnym zasobnikiem o więk-
szej pojemności. Są to często mieszkania z łazienką 
wyposażoną w wannę o dużej pojemności czy desz-
czownicę, czasem też domy jednorodzinne. Wysoka 
wydajność tego typu kotłów w trybie ciepłej wody 
wynika przede wszystkim z wysokiej mocy palnika. 
Z reguły jest to co najmniej 25 kW, czasem nawet do 
35 kW. Uzupełnieniem jest zasobnik o pojemności 
od 20 do 50 l, który skraca czas oczekiwania na cie-
płą wodę po dłuższej przerwie. Zasobnik zapewnia 
również stabilną temperaturę wody w trakcie krót-
kotrwałego równoległego poboru ciepłej wody w kil-
ku punktach, np. kuchni i łazience. 

Sterowniki dostępne w pakietach

Najczęstszym elementem dodatkowym pakietów 
promocyjnych jest sterownik. Ważne, byśmy wy-

Zasobniki kotła kompaktowego

Regulatory Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania umożliwiają 
szybkie uzyskanie informacji na temat instalacji grzewczej. Mogą współpracować z aplikacją 
Vitotrol dostępną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android
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Analiza spalin - teraz w wersji Smart!
Nowy analizator spalin testo 300 

z technologią smart-touch!

•  dotykowy wyświetlacz
•  raporty e-mail
•  wszystkie wartości pomiarowe w zasięgu wzroku
•  •  szybkie wyniki pomiaru
•  natychmiastowa gotowość do użycia
•  intuicyjna obsługa

                                       www.testo.com.pl
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Dalej wewnątrz komina umieszczamy pojedyn-
czą rurę spalinową, np. 80 mm, a wewnętrzna po-
wierzchnia komina stanowi płaszcz, którym płynie 
powietrze. Na górnej powierzchni komina montuje-
my nasadę, która rozdziela strumień spalin od po-
bieranego powietrza. 
Zestawy promocyjne zawierają z reguły podsta-
wowe elementy systemu poziomego lub pionowe-
go ewentualnie zestaw podłączeniowy do szachtu,  
a czasem również 5 m rury przeznaczonej do montażu  
w szachcie. Tego typu kompletacja pozwala zredu-
kować koszt inwestycji i skraca czas doboru elemen-
tów systemu. W prostych przypadkach dostępne  
w pakiecie wyposażenie będzie wystarczające, cza-
sem niezbędne jest jedynie zamówienie dodatkowych 
odcinków rur dwupłaszczowych czy spalinowych.

Zestawy podłączeniowe, akcesoria 
hydrauliczne

W przypadku zestawów kotłów jednofunkcyjnych  
z zasobnikami oferta rynkowa jest zróżnicowana. 
Część z nich zawiera jedynie kocioł, zasobnik, ewen-
tualny czujnik temperatury ciepłej wody i sterownik. 
Inne mogą być dostarczane z zestawami rur do po-
łączenia kotła i zasobnika. Pozwala to skrócić czas i 
zredukować koszty montażu instalacji.

brali pakiet wyposażony w sterownik dopasowa-
ny do projektowanej instalacji. Część pakietów jest 
wyposażona w prosty sterownik do obsługi jednego 
obiegu grzewczego i ewentualnie zarządzanie pra-
cą układu przygotowania ciepłej wody. To korzyst-
ne rozwiązanie w przypadku mieszkania czy domu 
o niewielkiej powierzchni wyposażonego w jednolitą 

instalację grzewczą. Jeśli jednak w budynku przewi-
dywany jest podział instalacji, np. na kilka obiegów 
grzewczych, wówczas należy poszukiwać pakietu 
wyposażonego w sterownik, który zapewnia możli-
wość zarządzania taką instalacją. Czasem niezbędne 
będzie dokupienie dodatkowego modułu czy czuj-
ników temperatury. 
Jeśli interesuje nas zdalny dostęp i nadzór nad pracą 
instalacji, wówczas warto skorzystać z pakietów za-
wierających tego typu rozwiązania lub spytać o moż-
liwość zakupu dodatkowego wyposażenia.

System powietrzno-spalinowy

Bardzo ważną częścią instalacji z kotłem kondensa-
cyjnym jest system powietrzno-spalinowy. Część pa-
kietów dostępnych w ramach akcji promocyjnych za-
wiera główne elementy tego systemu. Trzy najbardziej 
popularne rozwiązania to prowadzenie przewodów:
- poziomo przez ścianę zewnętrzną,
- pionowe przez konstrukcję dachu,
- lub tzw. system do szachtu, czyli podłączenie się 
do istniejącego komina. 
Zgodnie z aktualnym przepisami przewody poziome 
możemy stosować w budynku jednorodzinnym wy-
posażonym w kocioł o mocy do 21 kW. Są to, więc 
z reguły kotły jednofunkcyjne. Rozwiązanie to może 
być stosowane również w przypadku kotłów o wyż-
szej mocy w budynkach magazynowych, przemysło-
wych lub hali widowiskowej. Wymagana wówczas 
odległość wyrzutu spalin z oknami to 12 m, od gra-
nicy działki 8 m, a od poziomu gruntu 3 m.
System pionowy stosujemy w przypadku, gdy nie 
ma do dyspozycji komina, a moc lub lokalizacja ko-
tła nie pozwala zastosować przewodu poziomego.
W przypadku możliwości wykorzystania komina, np. 
po usuwanym kotle atmosferycznym stosujemy tzw. 
„system do montażu w szachcie kominowym”. Pomię-
dzy kotłem a kominem montujemy dwupłaszczowy 
zestaw podłączeniowy. Rura wewnętrzna ma z reguły 
średnicę 60 lub 80 mm, a zewnętrzna – 100 lub 125 mm.  

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie po-
trzeb współczesnych instalacji pakie-
ty oferowane w ramach akcji promocyj-
nych dostępne są w wielu wariantach. 
Wykorzystanie tego typu rozwiązań po-
zwala zredukować koszty inwestycji,  
a czasem również czas montażu. Waż-
ne, by wybierać odpowiedni kocioł dla 
danego rodzaju budynku i instalacji. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofer-
tą pakietową producentów na kolej-
nych stronach.
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Gotowe zestawy podłączeniowe w pakietach pozwalają 
skrócić czas montażu instalacji

Nowa siedziba 
Zehndera

Od 1 września br. Zehnder Polska zmienia siedzibę 
na nowoczesny biurowiec, który umożliwi spotkania 
z klientami w komfortowych warunkach. Jest to tak-
że wyraz dalszego wzrostu marki Zehnder w Polsce, 
z którym wiąże się zapotrzebowanie na większą po-
wierzchnię biurową, wygodną dla pracowników firmy.
Nowy adres to ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wro-
cławskie, biurowiec Bielany Business Point. Jest to 
wysokiej klasy obiekt biurowy, spełniający wymogi 
kategorii A. Znakomita lokalizacja zapewnia łatwe  
i szybkie połączenie z centrum Wrocławia, a także  
z innymi miastami Polski i Europy.
Klienci i partnerzy biznesowi z pewnością docenią 
dogodne położenie i komfort nowych przestrzeni 
biurowych Zehndera. Również dla ich wygody do-
tychczasowe numery telefonów i adresy e-mail po-
zostaną bez zmian. NIP i REGON firmy także się nie 
zmieniają.
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