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Sterownik pogodowy – korzyStniejSzy 
SpoSób regulacji, pod warunkiem 
odpowiedniego uStawienia 

Jednym z ważniejszych elementów instala-
cji grzewczej jest sterownik. Zarządza on pra-
cą źródła ciepła i poszczególnych obiegów 
grzewczych tak, by uzyskać odpowiedni po-
ziom komfortu cieplnego w budynku, a jed-
nocześnie osiągnąć jak najwyższą sprawność 

źródła ciepła, a przez to najniższe koszty eks-
ploatacji. Funkcje te najlepiej wypełniają ste-
rowniki pogodowe. Dostosowują one parame-
try pracy instalacji do warunków zewnętrznych. 
Dzięki temu kocioł czy pompa ciepła pracuje 
z niską temperaturą zasilania, a przez to i wy-
soką sprawnością. 
Brzmi to bardzo dobrze, ale w praktyce wielu 
użytkowników nie zna zasady działania tego typu 
urządzeń i wiele sytuacji jest dla nich nowością.  

Choćby to, że we współpracy z termostatem po-
kojowym grzejniki były raz gorące, raz zimne,  
a teraz mogą być przez długi czas letnie. Ten i inne 
objawy mogą niepokoić użytkowników i skutko-
wać potrzebą ponownej wizyty wykonawcy i wy-
jaśnienia zasady działania systemu. Chcąc tego 
uniknąć, warto od razu przekazać podstawowe 
informacje na temat pracy sterownika i poinstru-
ować użytkownika, w jaki sposób można osią-
gnąć najkorzystniejsze efekty.

cel doStarczania ciepła do budynku

Chcąc przybliżyć użytkownikowi zasadę działa-
nia sterownika zacznijmy od zwrócenia uwagi na 
cel pracy instalacji grzewczej. w oczach miesz-
kańców domu jej rolą jest oczywiście utrzymanie 
stabilnej i komfortowej temperatury wewnątrz 
budynku. w sensie fizycznym jest to możliwe tyl-
ko wtedy, gdy system grzewczy, w sposób ciągły, 
dostarcza do wnętrza budynku tyle energii, ile 
dom traci do otoczenia. Jeśli te dwa strumienie 
energii będą sobie równe wówczas istnieje możli-
wość uzyskania stabilnej temperatury wewnętrz-
nej (rys. 1). Zadanie wydaje się proste, ale w jaki 
sposób mierzyć zmiany strat ciepła i jak daw-
kować energię dostarczaną do pomieszczenia?

jak rejeStrować zmiany wartości Strat 
ciepła do otoczenia?

wartość strat ciepła z budynku na drodze przenika-
nia zależy od powierzchni przegród zewnętrznych 
(ścian, dachu, okien, 
drzwi, itd.), średniego 
współczynnika przeni-
kania tychże przegród 
oraz różnicy między 
temperaturą wewnętrz-
ną a zewnętrzną. 

ΦT = Uśr ∙ A ∙ (twew − tzew)

w trakcie eksploata-
cji budynku nie zmie-
nia się oczywiście po-
wierzchnia przegród, 
ich parametry izolacyj-
ne są również w przy-
bliżeniu stałe, podob-
nie jak temperatura, 

eRELAX - inteligentny regulator pogodowy  
do zastosowania w domach jednorodzinnych

1  Jeśli ilość energii Q 
dostarczanej do budynku 
będzie równa stratom 
ciepła Φ, wówczas 
temperatura wewnętrzna 
będzie stała

w momencie „przekazywania” gotowej instalacji grzewczej w domu 
jednorodzinnym inwestorowi warto poświęcić kilka chwil i wyjaśnić 
mu zasady sterowania temperaturą wewnętrzną, szczególnie jeśli 
za utrzymanie komfortu odpowiedzialny jest regulator pogodowy. 
Dobrze jeśli przekażemy mu pewną dawkę wiedzy na temat 
akumulacyjności cieplnej obiektu, dostarczania i dystrybucji energii, 
czy nawet krzywej grzewczej. Unikniemy tym samym telefonów,  
że np. w okresach przejściowych mimo załączonego ogrzewania  
ma on chłodno wewnątrz. Niniejszy artykuł stanowi swoisty 
poradnik dla instalatora w rozmowie z inwestorem na temat istoty 
regulacji pogodowej, ale też vademecum tej wiedzy dla wykonawcy.

Sterowniki pogodowe  
w ręku… użytkownika
Uruchomienie i przekazanie instalacji grzewczej 
użytkownikowi, czyli jak uniknąć nieporozumień?
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odpowiednią dla danej instalacji. Od tej pory 
sterownik cały czas rejestruje zmiany tempera-
tury zewnętrznej i płynnie reguluje temperaturę 
wody zasilającej instalację. Dzięki temu ilość pro-
dukowanej energii będzie równa stratom ciepła 
do otoczenia, co pozwoli utrzymać temperatu-
rę wewnętrzną na stałym poziomie. Oczywiście 
jest to możliwe tylko wtedy, gdy wybraliśmy (cza-
sem algorytm sterownika wybrał) odpowiednią 
krzywą grzewczą. 

jak znaleźć tę właściwą krzywą 
grzewczą?

w optymalnym przypadku projektant instalacji 
podejmuje decyzję o tym, dla jakich parametrów 
dobierze grzejniki lub rozstaw rur instalacji pod-
łogowej. Przyjęte przez projektanta temperatu-
ry pozwolą w prosty sposób ustalić odpowied-
nią kształt krzywej. 

w tym celu wystarczy odnaleźć zakładaną przez 
projektanta temperaturę zasilania dla oblicze-
niowej temperatury zewnętrznej w danej stre-
fie. Przykładowo, jeśli projektant wybierał grzej-
niki dla temperatury zasilania 70°C dla strefy III, 
w której zewnętrzna temperatura obliczeniowa 
wynosi -20°C, wówczas należy nanieść ten punkt 
na wykres rodziny krzywych grzewczych i wybrać 
najbliższą krzywą. Przykładowo dla na pokaza-
nych na rysunku 2 wykresach będzie to krzywa 
nr E3 lub 5 lub 1,1 (w zależności od sterownika).

co zrobić, gdy nie dySponujemy 
projektem?

Bardzo często nie mamy do dyspozycji projektu in-
stalacji grzewczej, z którego moglibyśmy uzyskać 
informację o tym, dla jakich parametrów została 
ona zaprojektowana. w takim przypadku pozosta-
je nam wykonanie kilku prób i kolejnych przybliżeń.  

którą chcemy utrzymywać w domu. Jedynym 
parametrem, który ulega ciągłym wahaniom jest 
temperatura zewnętrzna. To ona zatem, a przede 
wszystkim jej zmiany dają informację o tym, czy 
straty ciepła budynku rosną czy maleją. 
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku 
strat ciepła na potrzeby wentylacji pomieszczeń. 
Ich wartość, pomijając niewielkie wahania gę-
stości i ciepła właściwego, zależy od strumienia 
powietrza wentylacyjnego (Vi) oraz temperatu-
ry wewnętrznej i zewnętrznej. 

ΦV = 0,34 ∙ Vi ∙ (twew − tzew)

w przypadku stałego strumienia powietrza wen-
tylacyjnego i stałej temperatury wewnętrznej ob-
razem zmieniających się strat ciepła są zmiany 
wartości temperatury zewnętrznej. Sterownik 
pogodowy rejestruje więc zmiany strat ciepła 
budynku poprzez śledzenie zmian temperatu-
ry zewnętrznej.

w jaki SpoSób dawkować ilość energii 
przekazywanej do inStalacji? 

Ilość energii dostarczanej do instalacji zależy od 
przepływu wody w instalacji, pojemności ciepl-
nej wody czyli ciepła właściwego oraz różnicy 
między temperaturą zasilania a temperaturą po-
wrotu z instalacji. 
Q = m ∙ Cp∙ (tzas − tpow)

w stabilnych warunkach przepływ wody (m) i cie-
pło właściwe (Cp) są w przybliżeniu stałe. Tempe-
ratura powrotu zawsze podąża za temperaturą 
zasilania. widać więc wyraźnie, że zmieniając tem-
peraturę wody na zasilaniu instalacji, zmienimy też 
ilość energii docierającej do odbiorników. Mamy 
więc możliwość dostosować ilość energii dostar-
czanej do pomieszczeń do strat ciepła z budynku.  

Dzięki temu uzyskamy stałą temperaturę we-
wnętrzną. Jak jednak zautomatyzować ten pro-
ces? w jaki sposób powiązać pomiar strat z pro-
dukcją energii?

Q = ΦT + ΦV 

wiemy już, że obrazem zmieniających się strat 
ciepła są zmiany temperatury zewnętrznej, a na 
ilość energii dostarczanej do pomieszczeń decy-
dujący wpływ ma temperatura zasilania. Powią-
zanie tych dwóch parametrów pozwala na au-
tomatyczną regulację pracy systemu. Graficzną 
prezentacją tej zależności jest tzw. krzywa grzew-
cza. Przykładowe wykresy krzywych grzewczych 
dla różnych rodzajów sterowników przedstawiono 
na rysunku 2. Na osi pionowej znajduje się tem-
peratura zasilania, a na osi poziomej temperatura 
zewnętrzna. Spośród widocznej na każdym wy-
kresie rodziny krzywych grzewczych wybieramy  

2  Przykładowe wykresy krzywych grzewczych dla różnych sterowników
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Powinniśmy wstępnie ustawić krzywą adekwat-
ną dla danego rodzaju odbiorników, np. krzywą, 
która kończy się temperaturą 50-70°C dla grzej-
ników czy 30-40°C dla instalacji płaszczyzno-
wej i poczekać co najmniej dzień, dwa na efekty 
pracy systemu. Jeśli w pomieszczeniach ustali 
się temperatura wyższa od oczekiwanej, wów-
czas oznacza to, że system grzewczy dostarcza 
do budynku zbyt dużo energii. Powinniśmy ob-
niżyć krzywą i odczekać kolejny dzień lub dwa.  
I odwrotnie, jeśli temperatura w pomieszczeniach 
jest zbyt niska, wówczas oznacza to, że dostar-
czamy zbyt mało energii i należy podnieść krzy-
wą grzewczą. Z reguły po dwóch trzech próbach 
uda nam się ustawić taką krzywą grzewczą, któ-
ra zapewnia stabilną temperaturę wewnętrzną 
na wymaganym poziomie. 

dodatkowe wskazówki:
• Ważne, by weryfikacji/doboru krzywej grzew-
czej dokonywać przy względnie niskiej tempera-
turze zewnętrznej, np. w okolicach 0-5°C lub niż-
szej. Zredukujemy wówczas wpływ zysków ciepła. 
• W tym okresie nie zmieniajmy również zadanej 
temperatury wewnętrznej. System powinien pra-
cować wg jednej zadanej temperatury, np. 20°C.

przydatna funkcja – adaptacja 
krzywej grzewczej

Część sterowników ma wbudowane funkcje uła-
twiające uruchomienie systemu i dopasowanie 
urządzenia do charakterystyki instalacji. Jedną 
z takich funkcji jest adaptacja krzywej grzewczej. 
Jest to mechanizm automatycznej weryfikacji  

3 Rysunek przedstawia przykładowy wykres krzywej grzewczej i jej automatyczne przesunięcie  
(tu podwyższenie) w przypadku zmiany zadanej temperatury pokojowej. Linią ciągłą zaznaczono 
krzywą dla zadanej temperatury wewnętrznej 20°C. w przypadku podniesienia zadanej temperatury 
do 22°C krzywa przesuwa się równolegle ku górze. Od tej pory system pracuje z wyższą temperaturą 
zasilania i dostarcza więcej energii do pomieszczeń. Przykładowo dla temperatury -15°C system 
będzie pracował z temperaturą zasilania około 45°C zamiast dotychczasowych 40°C

Komfort 
radosnych 
chwil

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Komfort w moim domu

tylko 32 dB(A)
cicha  

jak szept

W Vaillant działamy na rzecz 
zrównoważonego pozyskiwania energii, 
oferując efektywne rozwiązania grzewcze, 
oparte na odnawialnych źródłach energii.

Nasze systemy grzewcze to pompy 
ciepła, kotły kondensacyjne, systemy 
rekuperacji i fotowoltaika. A jedyny na rynku 
systemowy regulator multiMATIC VRC 700, 
zarządza jednocześnie systemami 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz 
przygotowywania ciepłej wody.

Więcej na www.vaillant.pl
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i dostosowania ustawionej wstępnie krzywej 
grzewczej. w celu skorzystania z tej funkcji nie-
zbędny jest montaż sterownika w pomieszcze-
niu referencyjnym. Ewentualne głowice termo-
statyczne w tym pomieszczeniu powinny być 
ustawione na maksymalną temperaturę, by ste-
rownik mógł rejestrować rzeczywiste efekty pra-
cy regulacji pogodowej. w miarę upływu czasu 
sterownik będzie porównywał zmierzoną tem-
peraturę wewnętrzną z wartością zadaną i na 
tej podstawie korygował wartość krzywej grzew-
czej. Finalnie znajdzie on krzywą o odpowied-
nim nachyleniu. Chcąc skrócić proces adaptacji,  
z pewnością warto wstępnie ustawić krzywą ade-
kwatną do zastosowanego rodzaju odbiorników  
w pomieszczeniu. 
Po (ręcznym czy automatycznym) wyznaczeniu 
odpowiedniej krzywej grzewczej użytkownicy 
mogą już swobodnie korzystać ze sterownika. 
Możliwe jest swobodne różnicowanie zadanej 
temperatury wewnętrznej dla poszczególnych 
pór dnia i wybór zakresu godzin, w których mają 
obowiązywać poszczególne temperatury. 

różne pory dnia, różna temperatura 
wewnętrzna a praca sterownika
Na tym etapie wiele osób zastanawia się nad 
tym, w jaki sposób zmiana zadanej temperatu-
ry pokojowej przekłada się na pracę sterownika? 
w jaki sposób jest on w stanie osiągnąć odpo-
wiednią temperaturę w pomieszczeniach miesz-
kalnych mimo, że sam sterownik często znajdu-
je się w kotłowni? 
Otóż regulacja temperatury wewnętrznej jest re-
alizowana poprzez proporcjonalne, równoległe 
przesunięcie krzywej grzewczej. 
Podniesienie przez użytkownika zadanej tem-
peratury w pomieszczeniu powoduje przesunię-
cie krzywej grzewczej w górę. Oznacza to wzrost 
temperatury wody w instalacji, wzrost ilości  

energii dostarczanej do pomieszczeń, a przez to 
i późniejszy wzrost temperatury powietrza w po-
mieszczeniu. 
Obniżenie zadanej temperatury w pomieszcze-
niu powoduje oczywiście równoległe przesu-
nięcie krzywej w dół, co oznacza spadek tem-
peratury, spadek ilości energii dostarczanej do 
pomieszczeń i finalnie obniżenie temperatury 
wewnętrznej. 
w celu dokonania zmiany temperatury nie musi-
my manipulować przy wartości krzywej. wystar-
czy zmieniać zadaną temperaturę wewnętrzną 
lub zaprogramować sterownik tak, by w wybra-
nych godzinach dążył do osiągnięcia temperatury 
„dziennej”, a w pozostałych „nocnej”. Oczywiście 
decydując się na konkretne wartości tempera-
tury, miejmy na uwadze to, że budynek cechuje 
się określoną bezwładnością. Sterownik pozwala  
z reguły obniżyć zadaną temperaturę w okresie 
nocnym nawet o 10 K, ale to oczywiście nie spo-
woduje, że temperatura rzeczywiście spadnie  
o 10 K. System drastycznie zredukuje ilość ener-
gii dostarczanej do pomieszczeń, ale konstrukcja 
budynku zadziała w tym przypadku, jak maga-
zyn i spowolni spadek temperatury wewnętrznej. 

Sterowniki pogodowe pozwalają po-
łączyć stabilne i komfortowe warunki 
wewnętrzne z najwyższą sprawnością 
źródła ciepła, kotła kondensacyjnego 
czy pompy ciepła. osiągnięcie tego 
celu jest możliwe pod warunkiem do-
stosowania głównych parametrów pra-
cy sterownika do charakterystyki in-
stalacji. bardzo pomocny jest na tym 
etapie szczegółowy projekt instalacji, 
który dostarcza niezbędne informacje. 
w każdym przypadku warto zapoznać 
użytkownika instalacji z zasadą dzia-
łania systemu, by posiadał podstawo-
we informacje w tym zakresie i mógł 
w pełni z niego korzystać.
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Ogrzewanie jutra dostępne już dziś – nowa generacja 
gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens to:

 _ Oszczędność kosztów ogrzewania oraz znacznie obniżona 
emisja CO2 w porównaniu z większością starych urządzeń

 _ Trwały wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej najwyższej 
jakości zapewnia 98-procentową wydajność

 _ Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych 
dla większego komfortu i wydajności ogrzewania

Odkryj nową generację kotłów u Twojego Instalatora  
lub na stronie www.czystamoc.pl
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