
użyt kow nik nie za do wo lo ny z na by te -
go pro duk tu lub nie pra wi dło wo uru -
cho mio ne go czy eks plo ato wa ne go,
któ ry szu ka po pro stu po ra dy al bo
po mo cy, chcąc za osz czę dzić na wi zy -
cie ser wi so wej. Nie wie lu użyt kow ni -
ków bę dzie chęt nych, by tra cić swój
cen ny czas na opi sy wa nie na fo rum
swo je go za do wo le nia z ob słu gi wa ne -
go urzą dze nia.

Na le ży pa mię tać, że ta kie urzą dze -
nie jak ko cioł jest tyl ko ele men tem
sys te mu grzew cze go, do któ re go za -
li cza my mię dzy in ny mi in sta la cję
wen ty la cji na wiew no -wy wiew nej,
sys tem od pro wa dza nia spa lin oraz in -
sta la cję cen tral ne go ogrze wa nia.
Użyt kow nik rów nież jest istot ną czę -
ścią ca łe go sys te mu grzew cze go, po -
nie waż od je go wie dzy w za kre sie ob -
słu gi oraz kon ser wa cji ko tła za le ży w
znacz nym stop niu ja kość i efek tyw -
ność dzia ła nia urzą dze nia.

Pod su mo wu jąc, naj wię cej in for -
ma cji moż na uzy skać, wy py tu jąc
dzia ły ob słu gi klien ta, dzia ły tech -
nicz ne firm pro du ku ją cych in te re -
su ją ce nas urzą dze nia. Pod czas
zbie ra nia in for ma cji trze ba też wie -
dzieć, o co py tać - nie mam tu tyl ko
na my śli in for ma cji ty pu, czy jest
wbu do wa na np. funk cja „a”, czy np.
funk cja „b”. Mu si my do dat ko wo
wi dzieć, jak da ny pro ces jest re ali -
zo wa ny przez ko cioł.

Za kup ko tła

Za kła da jąc, że wy bra li śmy już teo -
re tycz nie urzą dze nie speł nia ją ce na -
sze wy mo gi, upew nij my się, czy
wszyst ko, co jest wy szcze gól nio ne w
fol de rze re kla mo wym, za wie ra się w
ce nie pro duk tu. Mo wa tu taj o wy po -
sa że niu wy ma ga nym przez nas ja ko
pod sta wo we do uru cho mie nia ko tła w
sys te mie ogrze wa nia c.o. lub ele men -
tach ste ro wa nia, funk cji, z któ rych to
wła śnie zde cy do wa li śmy się na za kup
ko tła, a któ rych nie ma w po da nej ce -
nie ko tła. Po za ku pie ko tła mo że oka -
zać się, iż są to funk cje lub ele men ty
do dat ko we, osob no płat ne, się ga ją ce
kil ku set zło tych, a czę sto jed nak wy -
ma ga ne przez pro du cen ta.

A co z gwa ran cją? War to przyj rzeć
się do kład nie bar dzo istot nym
punk tom, jak np. okres gwa ran cji
obej mu ją cy szczel ność wy mien ni ka
ko tła. Czy szczel ność ko tła ozna cza
spa wy wy mien ni ka, czy mo że sa mej

bla chy ko tło wej, a mo że obu wa run -
ków jed no cze śnie, co jest zgod ne z
ogól nym za pi sem „gwa ran cja na
szczel ność wy mien ni ka”.

Cer ty fi ka ty

Na ryn ku do stęp ne są wszel kie go
ro dza ju cer ty fi ka ty ko tłów. Są to cer ty -
fi ka ty mó wią ce o stop niu emi sji ga zów
wy pro du ko wa nych pod czas pro ce su
spa la nia, o wy trzy ma ło ści, po twier dza -
ją ce zgod ność z nor ma mi czy też de kla -
ra cje zgod no ści pro duk tu. Cer ty fi ka ty
eko lo gicz ne są czę sto bar dzo przy dat ne
pod czas ubie ga nia się o do fi nan so wa -
nie z Gmin lub Urzę dów Mia sta. Cer -
ty fi ka ty wy trzy ma ło ścio we, np. wy da -
ne przez UDT, czę sto wska zu ją, do ja -
kich mak sy mal nych ci śnień ro bo czych
moż na eks plo ato wać ko tły. Tu też war -
to być ostroż nym, po nie waż nie za wsze
cer ty fi kat wy da ny przez UDT (Urząd
Do zo ru Tech nicz ne go) do ty czy wy -
trzy ma ło ści sa mej kon struk cji. Nie któ -
re cer ty fi ka ty wy da ne przez UDT są
tyl ko po świad cze niem zgod no ści pro -
duk tu z nor mą. Pro stym przy kła dem
jest speł nie nie wa run ków nor my ko tło -
wej do ty czą cych sto so wa nych ma te ria -
łów ko tłów, np. że bla cha ze wnętrz na
po win na być gru bo ści co naj mniej 3
mm, a we wnętrz na co naj mniej 5 mm.
I to wszyst ko. Czy to za gwa ran tu je
nam bez pie czeń stwo? Czy w ta kim
cer ty fi ka cie mo wa jest o do zwo lo nym
ci śnie niu pra cy ko tła? A mo że o tem -
pe ra tu rze mak sy mal nej pra cy ko tła dla
wy szcze gól nio ne go rów nież w cer ty fi -
ka cie ci śnie nia? Czy cer ty fi kat ta ki jest
tak na praw dę do cze goś po trzeb ny
oprócz ce lów re kla mo wych? Po le cam
do brze kon tro lo wać, cze go do kład nie
do ty czy cer ty fi kat.

Istot na jest też spra wa wy ja śnie nia
róż nic ce no wych po mię dzy do stęp ny -
mi na ryn ku urzą dze nia mi. Czę ścio -
wo róż ni ce te wy ni ka ją ze stan dar dów
fir my oraz po zio mu ich wy ko na nia,
acz kol wiek prze waż nie ni skie ce ny
wy ni ka ją jed nak z za sto so wa nia ja ko -
ścio wo gor szych pod ze spo łów lub gor -
szej bądź cień szej bla chy wy mien ni -
ka ko tła, gdzie ce na ko tła za leż na jest
od ma sy sa me go wy mien ni ka. Waż ny
jest też za sto so wa ny osprzęt: mo to re -
duk tor, sam ele ment po da ją cy, ilość
izo la cji wło żo nej mię dzy obu do wę ze -
wnętrz ną ko tła kor pus itp.
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