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Nie należy jednak zapominać, że urządzenie powin-
no mieć również odpowiednią moc, aby w szyb-
kim czasie dostarczyć użytkownikom ciepłą wodę 
użytkową. Tutaj ważny jest więc sposób przygoto-
wywania ciepłej wody, koniecznie należy przeana-
lizować ilość oraz rodzaj punktów czerpalnych, oraz 

ilu użytkowników będzie korzystało z ciepłej wody. 
w domach jednorodzinnych idealnie sprawdzi się 
kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, natomiast 
dla mieszkań odpowiedni będzie kocioł dwufunk-
cyjny z przepływowym ogrzewaniem ciepłej wody.
Często popełnianym błędem podczas wyznacza-

nia mocy urządzenia jest sumowanie zapotrze-
bowania na cele c.o i c.w.u, co powoduje, że ko-
cioł zostanie znacząco przewymiarowany. Aby nie 
doszło do takiej sytuacji należy zawsze kierować 
się wyższą wartością zapotrzebowania mocy – 
dla przykładu jeśli wymagana moc na c.o wyno-

si 21 kw, a na ciepłą wodę 25 kw, to kocioł powi-
nien być dobrany na 25 kw.
Gazowe kotły kondensacyjne Termet ECOCON-
DENS NEX to innowacyjne urządzenia z najwyższej  
półki technicznej w kategorii gazowych wiszących 
kotłów przeznaczonych do ogrzewania oraz przy-

Nowoczesne kotły kondensacyjne są obecnie najchętniej 
wybieranym sposobem ogrzewania domów i mieszkań.  
Podczas wyboru odpowiedniego urządzenia należy zwrócić  
uwagę na kilka ważnych kwestii. Najważniejsze jest  
dobranie odpowiedniej mocy urządzenia – dostosowanej  
do zapotrzebowania na ciepło domu. Kocioł powinien 
zapewniać użytkownikom komfort w czasie całego sezonu 
grzewczego, a nie tylko w czasie wysokich mrozów, dlatego 
istotny jest zakres modulacji kotła. Im większy jest zakres mocy, 
tym łatwiej urządzenie będzie w stanie dostosować się  
do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

Gazowe kotły kondensacyjne termet ecocondens neX
Jak prawidłowo dobrać moc kotła gazowego

http://www.instalreporter.pl
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gotowania ciepłej wody użytkowej. wysoka spraw-
ność urządzeń, jak również szeroki zakres modulacji 
sprawiają, że urządzenia te są bardzo ekonomicz-
ne, a przy tym przyjazne dla środowiska. Dodatko-
wo gwarancją wysokiego komfortu użytkowania 
jest interfejs LIN umożliwiający podłączenie Syste-
mu Termet Comfort do zdalnego sterowania przez  

Internet. Cechą wyróżniającą kotły z serii ECOCON-
DENS NEX jest niezwykle płynna i cicha praca.

Zalety ECOCONDENS NEX:
•	klasa	energetyczna	A,
•	nowoczesny	wymiennik	ciepła	ze	stali	nierdzew-
nej charakteryzujący się wysoką odpornością na 
korozję i zakamienienie,
•	najnowszej	generacji	palnik	CERAMAT	z	włókna	
ceramicznego wyróżniający się niezwykle szero-
kim zakresem modulacji pozwalający na opty-
malizację procesu spalania i oszczędności gazu,
•	dodatkowy	system	wygłuszenia	kotła	oparty	na	
nowoczesnych materiałach dźwiękochłonnych,
•	bardzo	cicha	praca	kotła	-	zaledwie	37	dB	(dot.	
kotła 24, 28,24/30),
•	wysokoefektywna	pompa	obiegowa,
•	modulowany	wentylator	sterowany	elektronicznie,
•	najwyższa	klasa	NOx	(klasa	6),
•	kompletny	system	zabezpieczeń,
•	możliwość	pracy	z	modułami	wielostrefowymi	
do systemów grzewczych,
•	możliwość	współpracy	z	pompami	ciepła	po-
wietrze/woda,
•	współpraca	z	zasobnikami	c.w.u.	poprzez	wbu-
dowany zawór trójdrożny.
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Montaż gazowych kotłów kondensacyj-
nych Ecocondens Nex objęty jest Akcją 
Talonową i gratyfikowany talonem pre-
miowym w wysokości 500 zł.

Prawie ćwierć miliarda złotych  
z NFoŚiGw Na odwierty 
GeotermalNe w całej Polsce 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wyko-
nanie otworów geotermalnych w 15 miejscowo-
ściach na terenie całego kraju. Celem projektu jest 
poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz 
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych 
dla tych lokalizacji. Przedsięwzięcia te pozwolą 
zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które 
mogą stać się lokalnymi zasobami dla produk-
cji energii cieplnej, a nawet docelowo elektrycz-
nej. Odwierty sfinansowane niemal w 100% przez 

NFOŚiGw będą wykonane w 8 województwach.
Dzięki finansowemu wsparciu ze środków wła-
snych NFOŚiGw w ramach programu prioryteto-
wego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”,  
odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrar-
dowie,	Wołominie	i	Piastowie	(woj.	mazowieckie),	
Gnieźnie	i	gminie	Wągrowiec	(woj.	wielkopolskie),	
Inowrocławiu	i	Gąsawie,	(woj.	kujawsko-pomor-
skie),	Łowiczu	(woj.	łódzkie),	Jasienicy	(woj.	ślą-
skie),	Smykowie	(woj.	świętokrzyskie),	Dębnie	
(woj.	zachodniopomorskie)	oraz	Oławie,	Trzeb-
nicy	i	Głuszycy	(woj.	dolnośląskie).	
Źródło:	 Ministerstwo	 Klimatu	 i	 Środowiska;	 
NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij 

zaProszeNie Na XX Forum 
termomoderNizacja 2021  
już w PaździerNiku 
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zapra-
sza na XX Forum Termomodernizacja 2021, któ-
re	odbędzie	się	w	Warszawie	dnia	6	października	
2021 r. w budynku Tower-Service przy ul. Tytusa 
Chałubińskiego 8.
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych już po 
raz dwudziesty gościć będzie na Forum Termo-
modernizacja przedstawicieli świata polityki, 
gospodarki, nauki i biznesu, a także oczywiście  

szerokie gremium audytorów, projektantów, 
przedstawicieli wyższych uczelni technicznych 
oraz innych specjalistów z obszaru efektywno-
ści energetycznej. 
Forum Termomodernizacja jest miejscem wy-
miany doświadczeń i opinii, a także dyskusji na 
temat nowych trendów w energetyce, innowa-
cyjnych technologii wykorzystywanych w bu-
downictwie oraz rozwiązań służących poprawie 
efektywności energetycznej. 
Tematem wiodącym tegorocznego Forum będzie 
„Strategia Termomodernizacji Budynków”. 
więcej szczegółów, w tym plan Forum wkrótce.

http://www.instalreporter.pl
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