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Zasobniki wężownicowe c.w.u. są przeznaczone 
do podgrzania ciepłej wody użytkowej do pożą-
danej temperatury, co znajduje swoje zastoso-
wanie w przypadku podwyższonych wymagań 
użytkowników odnośnie komfortu korzystania  
z ciepłej wody użytkowej. Zasobniki te wypo-
sażone są w jedną wężownicę (monowalentne), 
bądź w dwie wężownice (biwalentne – solarne).

 Jak działa podgrzewacz…

…monowalentny
w podgrzewaczach monowalentnych zimna 
woda wpływająca do zasobnika jest podgrzewa-
na za pomocą umieszczonej wewnątrz spiralnej 
rury, zwanej wężownicą grzewczą. Nagrzewanie 
wody następuje w całej objętości. w podgrzewa-
czach tego typu podczas poboru ciepłej wody 
do zbiornika wpływa zimna woda wodociągo-
wa, która miesza się z wodą wcześniej podgrzaną 
znajdującą się wewnątrz podgrzewacza, ochła-
dzając ją. w ten sposób następuje tzw. rozłado-
wanie podgrzewacza, polegające na obniżeniu 
średniej temperatury wody w całej jego objętości. 
Dlatego dla uzyskania oczekiwanego komfortu 
użytkowania ciepłej wody potrzebne są stosun-
kowo duże pojemności podgrzewaczy wężow-
nicowych. Duża pojemność takiego podgrzewa-
cza powoduje, że użytkownik ma do dyspozycji 
w początkowej fazie poboru znacznie więcej cie-
płej wody niż w przypadku pompy ciepła pod-
grzewającej wodę przepływowo. Dodatkowo, im 
większa pojemność takiego zbiornika, tym wię-
cej zimnej wody musi do niego wpłynąć, aby na-
stąpiło rozładowanie podgrzewacza. 

…biwalenty
w tej grupie możemy jeszcze wyróżnić zasob-
niki z dwiema wężownicami. w zbiorniku ta-
kim, jak sama nazwa wskazuje, umieszczone są 

Zaletą nowoczesnego systemu grzewczego jest szybkie i komfortowe przygotowanie ciepłej wody.  
Zadanie to wyśmienicie realizują wysokiej klasy zbiorniki c.w.u. Bosch oferuje podgrzewacze c.w.u.,  
które mogą współpracować z każdym kotłem oraz innymi źródłami ciepła.
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dwie wężownice. Jedna w górnej, druga w dol-
nej części zbiornika. woda w takich zbiornikach 
jest podgrzewana przez dwa źródła ciepła. Naj-
pierw wstępnie z dolnej wężownicy, następnie do-
grzewana jest do pożądanej temperatury za po-
mocą górnej wężownicy. Zasobniki wyposażone 
są w dwa punkty pomiaru temperatury. Najczę-
ściej spotykane są w instalacjach solarnych, gdzie 
dolna wężownica jest zasilana poprzez kolekto-
ry słoneczne czy w instalacjach z pompą ciepła. 

Szeroka oferta BoSch

Bosch w swojej ofercie ma zarówno podgrze-
wacze monowalentne, jak i biwalentne. Dostęp-
ne są różne kształty zasobników: prostopadło-
ścienne (jak Stora wD120/160) czy cylindryczne 
(np. Stora w120-5O1C). Bogate portfolio zawie-
ra podgrzewacze wiszące (Stora w50OB), któ-
re są doskonałym rozwiązaniem dla użytkow-
ników preferujących wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej, a którym brak miejsca nie 
pozwala na montaż dodatkowego stojącego  

zasobnika c.w.u. oraz zasobniki stojące ze śru-
bami regulacyjnymi umożliwiającymi wypozio-
mowanie zasobnika. 
Kolejnym udogodnieniem w montażu jest wy-
bór różnego rozmieszczenia króćców w podgrze-
waczach. Przy zasobnikach wiszących króćce 
podłączeniowe usytuowane są w dolnej czę-
ści obudowy, ułatwiając podłączenie do kotła 
wiszącego i pozwalając zminimalizować prze-
strzeń przeznaczoną na instalację. w zasobni-
kach stojących króćce podłączeniowe umiesz-
czone są w górnej części obudowy, ułatwiając 
podłączenie do kotła wiszącego lub w piono-
wej części obudowy, umożliwiając podłącze-
nie kotłów wiszących lub stojących od tyłu lub 
z boku zasobników.
Szeroki wachlarz wyboru pojemności zbiorników 
(od 50 do 1000 litrów) sprawia, że możliwe jest 
ich stosowanie zarówno w budynkach jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych, jak  
i obiektach użyteczności publicznej. wszystkie 
zasobniki wężownicowe są emaliowane, wypo-
sażone w anodę magnezową, która chroni wnę-
trze zbiornika przed korozją, a tym samym prze-
dłuża jego żywotność. Dodatkowym atutem są 
różne kolory podgrzewaczy, dopasowane do 
urządzeń grzewczych Bosch, co pozwala na es-
tetyczny wygląd całego zestawu urządzeń. 
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podgrzewacze wężownicowe spraw-
dzają się znakomicie w przypadku, gdy 
ciepła woda pobierana jest z jednego 
lub jednocześnie kilku punktów pobo-
ru, ale na tyle krótkotrwale, że zasob-
nik nie zdąży się rozładować cieplnie. 
zasobnik zapewnia natychmiastowy 
dostęp do ciepłej wody. temperatura 
wody we wszystkich punktach czerpal-
nych jest równomierna. zaletą podgrze-
waczy wężownicowych jest ich duża 
odporność na zabrudzenia i zakamie-
nianie w przypadku złej jakości wody 
wodociągowej.

Platforma UPonor BIm

BIM to metoda oparta o cyfrowe modelowanie 
informacji o budynku. Z pomocą tej technologii 
projekt przenosi się do wirtualnej przestrzeni, wy-
korzystując do jego zamodelowania wyroby i ele-
menty odzwierciedlające rzeczywiste cechy czy 
wymiary. Z myślą o ułatwieniu pracy projektan-
tom marka Uponor dostosowała oferowane przez 
siebie oprogramowanie do międzynarodowych 
standardów nowoczesnej technologii. Udostęp-
niając odpowiednie oprogramowanie i bibliote-
kę wirtualnych modeli swoich produktów Uponor 
umożliwia zaprojektowanie instalacji odpowiada-
jącej 1:1 zrealizowanej w przyszłości inwestycji. 
Pierwszym z elementów platformy Uponor BIM 
są jej narzędzia. Zostały zaprogramowane tak,  

by ich użytkownicy mieli do dyspozycji inteli-
gentne funkcje, które pomagają usprawnić pro-
cesy projektowe i automatyzować powtarzalne 
czynności. wśród nich znajduje się między inny-
mi wtyczka Uponor UFH Revit, dedykowana pro-
jektom ogrzewania płaszczyznowego. Generowa-
nie pętli, wykonywanie obliczeń czy tworzenie 
szczegółowego zestawienia materiałów to tylko 
niektóre z jej funkcji, które wpływają na popular-
ność tego narzędzia wśród specjalistów.
Pracujący z narzędziami projektanci mają do dys-
pozycji pełną bibliotekę asortymentu Uponor: pro-
dukty z oferty marki przeniesiono do wirtualnego 
świata, są na bieżąco aktualizowane, ich modele są 
kompatybilne z różnymi, popularnymi formatami 
CAD i BIM, jak między innymi Revit, IFC czy DwG. 
Więcej o platformie Uponor BIM

nowelIzacja Prawa wodnego 
wkrótce wejdzie w życie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.
w ramach nowelizacji doprecyzowane zosta-
ły dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli 
chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość 
dotyczącą gospodarowania nieczystościami 
ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz przepisy dotyczą-
ce procedur sprawozdawczych związanych  
z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK). Ponadto uregulowano 
kwestię powiązania KPOŚK z wieloletnimi pla-
nami rozwoju modernizacji urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych.
Uzupełniono przepisy dotyczące funkcjonowa-
nia systemu obsługi ścieków dowożonych do 

oczyszczalni specjalnym taborem, w zależno-
ści od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. 
Uproszczeniu uległa także procedura wykonania 
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Określono zasady dotyczące postępowania z nie-
czystościami ciekłymi z instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
Państwowe Gospodarstwo wodne wody Pol-
skie będzie mogło prowadzić działalność go-
spodarczą także w zakresie innych odnawial-
nych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. 
Rozwiązanie to zwiększy przychody PGw wP  
i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału ma-
jątku Skarbu Państwa.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach 
od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem 
części przepisów, które zaczną obowiązywać po  
12 miesiącach od ogłoszenia.
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