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Kon ser wa cja i czę ścio we 
lub cał ko wi te od sta wie nie ko tła grzew cze go

Nie tyl ko ze wzglę du na sta re po -
rze ka dło „co masz zro bić ju tro, zrób
dziś” za le ca ne jest przy go to wa nie sys -
te mu grzew cze go do sta nu w peł ni
spraw ne go. Okres wio sen no -let ni jest
to naj lep szy czas na kon tro lę osprzę -
tu grzew cze go, rów nież dla ser wi san -
tów ko tłów, je śli nie za mie rza my wy -
ko nać jej w wła snym za kre sie. Jak to
jest w se zo nie grzew czym, każ dy po -
wi nien wie dzieć. Nie spo dzie wa na,
nie okre ślo na rów nież cza so wo, zmia -
na tem pe ra tu ry ze wnętrz nej, roz po -
czy na ją ca se zon grzew czy, po wo du je
chwi lo wy na tłok dla ser wi san tów wła -
śnie z po wo du nie prze wi dzia nych
awa rii lub nie w peł ni spraw ne go ko -
tła. Wte dy czas na przy jazd ser wi san -
ta znacz nie się wy dłu ża, a prze cież
mu si my ogrze wać dom i za gwa ran to -
wać cie pło współ lo ka to rom lub do -
grzać ha lę pro duk cyj ną, by za pew nić
kom fort prze by wa ją cym we wnątrz
pra cow ni kom. Rów nież i koszt przy -
jaz du ser wi san ta mo że wte dy zna czą -
co się róż nić, po rów nu jąc okres tuż po
se zo nie grzew czym i ten przed ko lej -
nym nad cho dzą cym lub na wet w je go
trak cie. Po wi nien to być do bry ar gu -
ment, by po że gnać mi ja ją cy se zon
grzew czy kon tro lą sta nu tech nicz ne -
go i nie za wod no ści po szcze gól nych
ele men tów ko tła oraz do ko na nia po -
trzeb nych ope ra cji gwa ran tu ją cych
pew ne dzia ła nie in sta la cji grzew czej.

Cie pła wo da w le cie

W nie licz nych przy pad kach pra ca
ko tła zo sta je wy łą czo na tyl ko czę ścio -
wo, po zo sta wia jąc funk cję pod grze wu

cie płej wo dy użyt ko wej. Na le ży się
jed nak za sta no wić, kie dy tak na praw -
dę jest to ko rzyst ne pod wzglę dem
eko no micz nym. Ma jąc na my śli ko cioł
re tor to wy, na le ży pa mię tać, że pra ca
ta kie go ko tła, głów nie pal ni ka, czę -
ścio wo opie ra się na eks plo ata cji w
try bie pod trzy ma nia, czy li pra cy na
mo cy szcząt ko wej, któ ra okre so wo
uzu peł nia pal nik w pa li wo. Ma to na
ce lu utrzy ma nie pło mie nia (ża ru) na
pa le ni sku oraz unik nię cie co fa nia się
ża ru w stro nę za sob ni ka pa li wa, co
wy ni ka przede wszyst kim z kon struk -
cji i bu do wy prze cięt ne go pal ni ka re -
tor to we go. Pal nik re tor to wy nie jest
prze waż nie wy po sa żo ny w za pa lar kę,
więc po zba wio ny moż li wo ści sa mo za -
pło nu mu si w ja kiś spo sób sta le utrzy -
mać żar. Za sto so wa nie za pa lar ki w te -
go ty pu pal ni kach nie wy klu cza cał -
ko wi cie pro ble mu, gdyż żar z cza sem
rów nież mo że ob ni żyć po ziom usy tu -
owa nia go wzglę dem rusz tu pa le ni -
ska, kie ru jąc się w stro nę za sob ni ka,
co jest oczy wi ście nie po żą da ne. Tym
wła śnie spo so bem po śred nio wy ja -
śnio ny zo stał te mat za sad no ści ogrze -
wa nia sa me go pod grze wa cza wo dy
użyt ko wej przy po mo cy ko tła re tor to -
we go. Je śli wie my, że nasz pod grze -
wacz cie płej wo dy użyt ko wej bę dzie
opróż nia ny tyl ko raz dzien nie, po nie -
waż od ra na nie ma nas w do mu, a do -
pie ro po po wro cie z pra cy w go dzi -
nach wie czor nych po bie rze my z nie go
wo dę, np. do ką pie li, to ko cioł cy -
klicz nie po da ją cy pa li wo w try bie
pod trzy ma nia w cią gu ca łe go dnia
mo że pod nieść tem pe ra tu rę ko tła na -
wet do war to ści alar mo wej. Alar mo wa

tem pe ra tu ra, usta wia na przez użyt -
kow ni ka lub ser wi san ta, spo wo du je
wy rzut nad mia ru cie pła z wy mien ni ka
ko tła do in sta la cji grzew czej, co w
tym mo men cie tra ci sens pod grze wa -
nia sa mej wo dy użyt ko wej w try bie
zwa nym „La to”. Oczy wi ście moż na,
za po mo cą na staw re gu la to ra ko tła,
pró bo wać dą żyć do jak naj rzad sze go
pod no sze nia się tem pe ra tu ry pra cy
ko tła w pod trzy ma niu, lecz cał ko wi te
usu nię cie w ten spo sób pro ble mu jest
nie moż li we. Błęd ne jest rów nież my -
śle nie, że by w okre sie uży wa nia funk -
cji try bu „La to”, czy li ogrze wa nia tyl -
ko c.w.u., zmie nić pa li wo z eko -grosz -
ku na bio ma sę, np. pe le ty. Opa la nie
pe le ta mi skra ca czas utrzy my wa nia
ża ru na pa le ni sku re tor to wym, a więc
cy klicz ne po da wa nie w pod trzy ma -
niu, czy li po da wa nie i wy rów ny wa nie
po zio mu pa li wa na pal ni ku, mu si być
in ten syw niej sze. Krót ko mó wiąc,
pod grzew wo dy ko tłem z au to ma tycz -
nym po da wa niem pa li wa jest opła cal -
ny wte dy, gdy wo da z pod grze wa cza
c.w.u. jest okre so wo po bie ra na, co
umoż li wia je go pod grzew bez nie po -
żą da ne go wzro stu tem pe ra tu ry ko tła
lub gdy ko cioł jest urzą dze niem z
moż li wo ścią sa mo za pło nu oraz sa mo -
wy ga sza nia pa le ni ska.

Uważ ny prze gląd

De cy du jąc się jed nak na cał ko wi te
od sta wie nie ko tła z pra cy, na le ży wy -
ko nać sze reg czyn no ści ma ją cych na
ce lu dłu go trwa łą oraz bez pro ble mo -
wą eks plo ata cję w ko lej nych se zo -
nach grzew czych. Czę sto w okre sie
przed dru gim ro kiem użyt ko wa nia
ko tła pro du cent gwa ran cyj nie wy ma -
ga prze glą du, na któ rym upraw nio ny
do te go ser wi sant wy mie nić po wi -
nien zu ży te ele men ty oraz wska że,
co na le ży kon tro lo wać w przy szło ści,
by do ko ny wać owe go prze glą du już
we wła snym za kre sie. Fun da men tal -
ną spra wą jest opróż nie nie i do kład -
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Na dej ście wio sny, szcze gól nie te go rocz nej, wy jąt ko wo cie płej,
w wie lu przy pad kach wią że się z wy łą cze niem ko tła z eks plo -
ata cji. Aby jed nak nie być za sko czo nym nie mi ły mi nie spo dzian -
ka mi pod czas roz ru chu ko tła w ko lej nym okre sie grzew czym,
na le ży zwró cić uwa gę na kil ka ele men tów zwią za nych z je go
pra wi dło wym dzia ła niem.
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