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Klasyfikacja systemu sps musi być zgodna ze 
standardami ceN/tr 1749.
w zależności od sposobu odprowadzenia spa-
lin i zasysania powietrza dopuszczona jest róż-
na konfiguracja systemów kominowych, gdzie:
B – spaliny odprowadzane na zewnątrz, powie-
trze do spalania pobierane jest bezpośrednio  
z pomieszczenia, w którym zamontowano kocioł,
C – spaliny odprowadzane na zewnątrz, powie-
trze do spalania pobierane jest z zewnątrz po-
mieszczenia.

Przedstawia to szczegółowo schemat obok.

Konfiguracja c13 (system poziomy) wg CEN/TR 
1749: odprowadzenie spalin i doprowadzenie po-
wietrza odbywa się poprzez przechodzące przez 
ścianę zewnętrzną lub przepust dachowy przewo-
dy koncentryczne bądź rozdzielone (jednak położo-
ne blisko siebie – maks. 0,5 m), w jednakowej strefie 
ciśnień, tak aby podlegały one podobnym warun-
kom pracy pod względem działania wiatru. w tym 
systemie montować można tylko kotły do 21 kw.

Każdy kondensacyjny kocioł gazowy wymaga odpowiedniego 
sposobu odprowadzania spalin oraz doprowadzania powietrza. 
wybór systemu powietrzno-spalinowego (SPS), dobór średnic oraz 
trasa przewodów uzależnione są od indywidualnych warunków 
montażu. wyboru odpowiedniego systemu powinien dokonywać 
instalator, który będzie przeprowadzał montaż. 

SyStemy odprowadzania Spalin oraz Skroplin  
z gazowych kotłów kondensacyjnych
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dodatkowo należy zastosować neutralizator 
kondensatu. Zazwyczaj w przypadku kotłów  
o mocy do 200 kw nie jest to wymagane. Po-
wstałe skropliny o odczynie kwaśnym (pH 4-5) 
traktowane są jako ścieki bytowe, które można 
odprowadzać bezpośrednio za pomocą insta-
lacji wykonanej z materiału odpornego na koro-
zję – tworzywa sztucznego. Potwierdzone jest, 
że kondensaty to roztwory kwaśne, zawierające 
wiele związków chemicznych takich jak chlorki, 
siarczany czy azotany, które mogą mieć nieko-
rzystne oddziaływanie na środowisko. Dlaczego 
więc odprowadzamy je do ścieków? Ścieki komu-
nalne mają odczyn zasadowy – trafiają tam my-
dła, proszki do prania itp. Umożliwia to neutra-
lizację kondensatów z kotłów kondensacyjnych,  

redukując tym samym ich negatywny wpływ na 
glebę i wody gruntowe. Aby zapewnić prawidło-
we odprowadzanie kondensatu należy zachować 
odpływ ze spadkiem >3° (5%), a przyłącze musi 
cały czas pozostawać drożne. Odpływ musi zo-
stać tak poprowadzony, aby łuki i kolana nie po-
wodowały potencjalnego zatykania przewodów, 
ponieważ może to doprowadzić do powstania 
niebezpiecznego wycieku. w przypadku braku 
możliwości zastosowania grawitacyjnego odpro-
wadzania kondensatu konieczne jest użycie urzą-
dzenia wspomagającego w postaci np. pompki 
skroplin. Aby cały proces odprowadzania skroplin 
przebiegał wydajnie i bezpiecznie, należy pamię-
tać o regularnym (min. raz w roku) czyszczeniu 
syfonu przyłączeniowego na instalacji kanalizacji. 

system pionowy (c33, c43, c93)
Konfiguracja c33: odprowadzenie spalin i dopro-
wadzenie powietrza poprzez przechodzące przez 
dach przewody koncentryczne lub rozdzielone jed-
nak położone blisko siebie (maks. 0,5 m), w jednako-
wej strefie ciśnień, tak aby podlegały one podobnym 
warunkom pracy pod względem działania wiatru.
Konfiguracja c43: odprowadzenie spalin i za-
sysanie powietrza poprzez przewód kominowy 
pojedynczy lub zbiorczy stanowiący część bu-
dynku. Komin typu LAS, czyli wielokrotne wy-
korzystanie układu C43 w postaci zbiorczego ka-
nału spalinowego wyprowadzonego przez dach 
umożliwia wspólne odprowadzenie spalin z kil-
ku źródeł. Kotły typu C43 wraz z ich przewoda-
mi przyłączeniowymi są przystosowane do pod-
łączenia tylko do kominów o ciągu naturalnym.  
Co istotne w systemie C43 typu LAS, kotły gazo-
we kondensacyjne nie mogą spalać propanu (ta-
kie użytkowanie jest prawnie zabronione).
Konfiguracja c93: w obrębie kotłowni podłączenie 
doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spalin 

za pośrednictwem przewodów koncentrycznych, 
a dalej w szachcie odprowadzenie spalin oddziel-
nym przewodem i doprowadzenie powietrza prze-
ciwprądowo wykorzystując istniejący szacht.

Konfiguracja c83 (rozdzielny): odprowadzenie 
spalin na zewnętrz przewodem kominowym po-
jedynczym lub zbiorczym stanowiącym część bu-
dynku, a powietrze do spalania pobierane osob-
nym przewodem poprzez ścianę zewnętrzną.

Konfiguracja c53: odprowadzenie spalin prze-
wodem kominowym przez dach, a doprowadze-
nie powietrza przewodem osobnym lub koncen-
trycznym przez ścianę, w strefach podlegających 
różnym ciśnieniom, wlot i wylot powietrza nie 
może być na przeciwległych ścianach budynku.

Konfiguracja c53: odprowadzenie spalin prze-
wodem kominowym przez dach, a doprowadze-
nie powietrza przewodem osobnym lub koncen-
trycznym przez ścianę, w strefach podlegających 
różnym ciśnieniom, wlot i wylot powietrza nie 
może być na przeciwległych ścianach budynku.

Konfiguracja B23: odprowadzenie spalin na 
zewnętrz przewodem kominowym, a zasysanie 
powietrza do spalania bezpośrednio z pomiesz-
czenia, w którym zamontowany jest kocioł. Pod-
stawą poprawnego działania kotła w systemie 
B23 jest prawidłowa wentylacja pomieszczenia.

odprowadzaNie sKropliN a Kwestie 
eKologiczNe

wewnątrz każdego kondensacyjnego kotła gazo-
wego powinien być zamontowany syfon do od-
prowadzania kondensatu. wąż odprowadzania 
skroplin wychodzący na zewnątrz kotła należy 
podłączyć do instalacji kanalizacyjnej. Niekiedy  

Kondensacyjne Kotły gazowe condens firmy sas

polski producent – polski kocioł. Od ponad 40 lat firma SAS produkuje urządzenia grzew-
cze w swojej fabryce w Owczarach obok Buska-Zdroju. Niedawno wprowadziła do oferty tak-
że wiszące gazowe kotły kondensacyjne. wybierając kotły gazowe marki SAS, wspierasz ro-
dzimy rynek i polską gospodarkę.
Jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. Kocioł jednofunkcyjny CONDENS (19, 24, 30, 42 kw) za-
projektowany został dla potrzeb centralnego ogrzewania, można jednak podłączyć do nie-
go zewnętrzny zasobnik c.w.u., co umożliwi przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kocioł  
w wersji dwufunkcyjnej CONDENS PLUS (19, 24, 30 kw) zaprojektowano zarówno do central-
nego ogrzewania, jak i do produkcji c.w.u. przepływowo za pośrednictwem 
wbudowanego płytowego wymiennika ciepła.
palnik Bluejet premix. Palnik Bluejet z systemem wewnętrznego wstęp-
nego mieszania gazu i powietrza (Premix) zapewnia stabilność płomienia 
(w całym zakresie – również przy mocy minimalnej), szybką reakcję oraz 
bardzo duży zakres modulacji mocy (zmniejszenie cykli zapłonu wpływa 
na dłuższą żywotność komponentów i optymalizację zużycia gazu) przy 
zachowaniu niskiego poziomu emisji CO i NOx (klasa 6 dla 2E-G20).
gaz g20, g30 lub g31. Kondensacyjne kotły gazowe CONDENS dostoso-
wane są pracy z najczęściej występującymi typami gazu dostępnymi na 
rynku. Kocioł fabrycznie ustawiony jest na gaz ziemny 2E (G20) – autory-
zowany instalator lub serwisant może jednak dokonać jego przezbrojenia 
na gaz dostępny na miejscu instalacji.

Przejdź  Więcej o kotle CONdeNS

o czym należy pamiętać,  
montując Kocioł w systemie B23?

• Wentylacja nawiewna musi mieć otwór 150 cm2 lub 
2 otwory, każdy po 75 cm2 powierzchni czynnej.
• Otwór doprowadzenia powietrza do pomieszczenia 
musi pozostać otwarty. Nie wolno zamykać ani prze-
słaniać otworów doprowadzających powietrze.
• Szacht, do którego jest wprowadzony przewód spa-
linowy, musi być wentylowany na całej wysokości.
• Pomieszczenie, w którym zainstalowano kocioł musi 
mieć otwór wywiewny o przekroju co najmniej 75 cm2 
osłonięty kratką wentylacyjną znajdująca się na wy-
sokości min. 1,8 m.
Montaż kotłów w systemie B23 jest prawnie zabroniony 
w pomieszczeniu o dużej wilgotności np. łazienka, pral-
nia, basen, kuchnia oraz pomieszczeniu o dużym zapy-
leniu (np. hala produkcyjna) czy w atmosferze o dużym 
stężeniu środków chemicznych (np. zakład fryzjerski).
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