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Artyku  promocyjny

Ka dy nadchodz cy sezon grzewczy zmu-

sza wielu u ytkowników mieszka  i domów 

do podj cia, cz sto wielokrotnie odk ada-

nej decyzji o wymianie ród a ciep a dla po-

trzeb c.o. i c.w.u. na nowe. Wymiana ród a

ciep a na nowe, bardziej sprawne, pozwo-

li na znaczne obni enie kosztów ogrze-

wania oraz zwi kszenie komfortu ycia. 

Rozpoczynaj c planowanie takiej inwesty-

cji jedn  z najwa niejszych decyzji jest wy-

bór kot a gazowego. 

Firma Immergas, lider bran y grzewczej, 

w swojej ofercie posiada szeroki wybór ko-

t ów gazowych, w ród których ka dy u yt-

kownik znajdzie urz dzenie pozwalaj ce za-

spokoi  wszelkie jego potrzeby. Oprócz kot ów 

kondensacyjnych znajduj  si  w niej równie

kot y klasyczne, z otwart  i zamkni t  komo-

r  spalania, zarówno przep ywowe, jak i z za-

sobnikiem c.w.u. 

Otwarta czy z zamkni ta
komora spalania? 
Urz dzenia z otwart  komor  spalania s

wprawdzie najta sze, ale o wyborze powin-

ny zadecydowa  g ównie wzgl dy bezpie-

cze stwa. 

U ytkownik musi zdawa  sobie spraw , e

spaliny z tych kot ów s  w ci g ym kontak-

cie z atmosfer  pomieszczenia, w którym pra-

cuj . St d te  ich nazwa – urz dzenia atmos-

feryczne. S  one najbardziej wymagaj ce pod 

wzgl dem dostarczania do nich powietrza do 

spalania. Mimo, e zgodnie z obowi zuj cy-

mi przepisami mog  by  instalowane w wielu 

miejscach, to miejsca te powinno si  ograni-

czy  jedynie do takich pomieszcze , w któ-

rych nie przebywaj  ludzie, umo liwiaj cych 

spe nienie okre lonych warunków technicz-

nych dotycz cych nawiewu powietrza i wy-

tworzenia odpowiedniego ci gu kominowego.

Brak dostarczenia powietrza do spalania, 

czemu dodatkowo sprzyja obecnie stosowa-

na, szczelna stolarka okienna i drzwiowa, za-

wsze powoduje wyrzut na pomieszczenie 

spalin zawieraj cych tlenek w gla.

Bezpiecze stwo u ytkowników zapewni 

stosowanie urz dze  grzewczych z zamkni t

komor  spalania, do których nale  tzw. kot y

turbo i kot y kondensacyjne. W tym przypadku 

spaliny s  odizolowane od atmosfery pomiesz-

czenia, a ich wyrzut odbywa si  pod wp ywem 

pracy wentylatora. W przypadku braku sku-

tecznego wyrzutu spalin elementy zabezpie-

czaj ce natychmiast wy czaj  urz dzenie. 

Jaki kocio  do podgrzewu 
c.w.u.? 
Kot y dwufunkcyjne przep ywowe s  kot a-

mi najbardziej ekonomicznymi w eksploata-

cji – podgrzewaj  wod  tylko wtedy, gdy jest 

ona pobierana. Ich wymiary s  stosunkowo 

niewielkie, wi c nie zajmuj  wiele miejsca, 

co w mieszkaniach jest ich najcenniejsz  za-

let . Jednak ich cechy eksploatacyjne nie za-

wsze satysfakcjonuj  u ytkowników. Nie s

w stanie podgrza  wody, która z nich wyp y-

n a – st d ich zastosowanie powinno by

ograniczone do instalacji ma o rozleg ych, 

z punktami poboru le cymi w ich pobli u. 

Na ciep  wod  pojawiaj c  si  w kranie trze-

ba czeka  nawet kilkana cie sekund. Przy 

zmiennych poborach wody (np. pobór wody 

w kuchni w czasie jednoczesnego korzysta-

nia z prysznica) gwa townie zmienia si  tem-

peratura pobieranej wody – jej stabilizacja 

nast puje dopiero po pewnym czasie. Takie 

samo zjawisko wyst puje przy wahaniach ci-

nienia w instalacji zasilaj cej w wod . Kot y

przegrzewaj  wod  przy ma ych przep ywach 

(np. przy myciu r k niewielkim strumieniem) 

i niedogrzewaj  przy przekroczeniu poboru 

wody powy ej kilkunastu litrów/min. 

Pe en komfort c.w.u. mo na uzyska  jedynie 

przy kot ach wspó pracuj cych z zasobnikiem 

ciep ej wody wbudowanym lub wolnostoj cym 

o odpowiednio dobranej (do szczytowego zapo-

trzebowania) pojemno ci. Dodatkowo instala-

cja c.w.u. powinna by  wykonana z cyrkulacj .

Kocio  klasyczny czy 
kondensacyjny?
Kocio  kondensacyjny uzyskuje ciep o ze spa-

lanego gazu ze sprawno ci  o kilkana cie 

procent wi ksz  ni  klasyczny. Jego zakres 

modulacji jest o wiele wi kszy ni  kot ów kla-

sycznych, co powoduje, e ca y system grzew-

czy pracuje z wy sz  sprawno ci . St d za-

stosowanie kot a kondensacyjnego powoduje 

zmniejszenie zu ycia gazu o wiele wi ksze 

ni  wynika to z jego sprawno ci.

Decyzj  dotycz c  wyboru rodzaju kot a

powinni my dok adnie przemy le  gdy  do-

brze dobrany kocio  gwarantuje nam wygo-

d , komfort oraz oszcz dno ci na d ugie lata. 

Po pomoc w tej kwestii warto zwróci  si  do 

eksperta – list  autoryzowanych instalato-

rów znale  mo na na stronie internetowej: 

www.autoryzowanyinstalator.pl lub na stro-

nie firmowej Immergas.

Jaki kocio  wybra ?
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