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Artyku  promocyjny

Modernizacja systemu grzewczego, jak ka -

dy proces budowlany wymaga nak adów in-

westycyjnych, których celowo  rozpatry-

wana jest w aspekcie przysz ych korzy ci. 

Im ni sza temperatura czynnika grzewcze-

go, tym ni sze s  straty ciep a na wszystkich 

elementach systemu grzewczego, a co za tym 

idzie tym ni sze rachunki za gaz. Z tego w a-

nie powodu w systemach grzewczych roz-

powszechniona jest regulacja jako ciowa 

– regulacja temperatury czynnika grzewcze-

go, uzale niana od rzeczywistego zapotrze-

bowania na ciep o, które z kolei jest funkcj

temperatury zewn trznej. Kot y gazowe ofe-

rowane przez firm  Immergas charakteryzu-

j  si  mo liwo ci  pracy z niskimi tempera-

turami czynnika grzewczego 25°C, a niektóre 

modele nawet z temperatur  20°C, np. kocio

Victrix Superior TOP.

Warunki klimatyczne w Polsce powodu-

j , e sezon grzewczy jest d ugi, ale wi ksza 

jego cz  to okresy z dodatnimi i stosunko-

wo wysokimi temperaturami otoczenia. To 

powoduje, e w zdecydowanej wi kszo ci se-

zonu grzewczego zapotrzebowanie na moc 

jest niewielkie.

Dlatego, chc c zminimalizowa  rachunki 

za gaz, powinno stosowa  si  tzw. regulacj

pogodow . Jednak, eby móc ekonomicznie 

pracowa  z niskimi temperaturami czynni-

ka, kocio  musi mie  mo liwo  pracy z ni-

sk  moc . Wszystkie kot y kondensacyjne 

marki Immergas posiadaj  regulacj  pogodo-

w  oraz charakteryzuj  si  bardzo du  ela-

styczno ci  zmian mocy, nawet w zakresie 

12,5 – 100% mocy znamionowej.

Je eli kocio  nie b dzie móg  obni y  mocy 

palnika, do mocy zapotrzebowanej, b dzie 

pracowa  z wy szymi, ni  to konieczne tem-

peraturami, a ca y system grzewczy z wy -

szymi stratami ciep a. Dodatkowo, sterowa-

nie b dzie wymusza o cz ste starty i krótkie 

okresy pracy palnika, co z uwagi na straty 

startowe prowadzi do niebagatelnego wzro-

stu zu ycia gazu.

Straty startowe kot ów kondensacyjnych, 

ze wzgl du na ich nisk  moc minimaln , s

o wiele mniejsze, ni  straty w kot ach kla-

sycznych.

Wielu inwestorów modernizuj cych swój 

system grzewczy odstraszaj  od zastosowa-

nia kot a kondensacyjnego, pokutuj ce

w bran y, fa szywe opinie:

– pierwsza, o konieczno ci wymiany starych 

grzejników na „wi ksze”,

– druga, e do mieszka , zw aszcza ma ych 

„kot y kondensacyjne si  nie nadaj ”.

O ile pierwsza opinia mo e mie  swoje 

uzasadnienie w obawie przed niemo liwo-

ci  pracy kot a w zakresie kondensacyjnym 

ze wzgl du na wysokie parametry (tempera-

tura zasilania i powrotu), to dla drugiej opi-

nii nie da si  znale adnego racjonalnego 

uzasadnienia, wi c nie ma sensu z ni  i jej 

autorami polemizowa .

Je eli za o ymy, e parametry systemo-

we grzejników s  wysokie np. 80/60°C (tem-

peratura zasilania i powrotu jest wi ksza od 

temperatury punktu rosy spalin wi c kocio

pracuj c z takimi parametrami nie b dzie 

kondensowa ). Jednak takie parametry b d

wymagane tylko wtedy, gdy instalacja b dzie 

musia a pracowa  z moc  maksymaln , a to 

ma miejsce przy niskich temperaturach oto-

czenia (-20°C i ni szych). Je eli temperatu-

ry otoczenia b d  wy sze, temperatury czyn-

nika grzewczego wymagane do ogrzewania 

obiektu b d  ni sze ni  parametry systemo-

we, co zapewni warunki dla pracy kondensa-

cyjnej kot a. W praktyce jednak instalacje 

z takimi parametrami obecnie zdarzaj  si

niezmiernie rzadko – tu nale y zwróci  uwa-

g  na fakt, e termomodernizacyjne docie-

plenie cian i stopów oraz wymiana stolarki 

okiennej, powoduje automatycznie zmniej-

szenie parametrów systemowych instalacji.

Je eli proces modernizacyjny obejmuje wy-

mian  kot a gazowego, to jednym z najlep-

szych rozwi za , mimo, e nie najta szych, 

b dzie kocio  kondensacyjny o jak najwi k-

szym zakresie pracy modulacyjnej, z pogodo-

w  regulacj  temperatury, który jako ród o

ciep a w systemie grzewczym pozwala na:

– uzyskanie ciep a ze sprawno ci  nawet o 17% 

wy sz , ni  nowoczesny kocio  klasyczny,

– ograniczenie do minimum strat starto-

wych,

– ograniczenie do minimum strat ciep a

w ca ym systemie grzewczym.

St d, w przypadku zast pienia starego ko-

t a kot em kondensacyjnym, okazuje si , e

oszcz dno ci w zu yciu gazu s  du o wy -

sze ni  wynika to z samej ró nicy sprawno-

ci kot ów. 

Wymiana starego kot a gazowego 
na nowy kocio  kondensacyjny

Victrix Superior TOP – kocio  dwufunkcyjny 

przep ywowy gwarantuj cy du  oszcz dno

w zu yciu gazu, charakteryzuj cy si   szerokim 

zakresem modulacji od 3 kW oraz systemem Aqua 

Celeris® pozwalaj cym na szybkie przygotowanie 

wody o oczekiwanej temperaturze
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