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10.   Zalecany schemat podł�czenia kotła do systemu grzewczego

Do osi�gni�cia optymalnych warunków eksploatacji system grzewczy musi by� wyposa�ony  

w zabezpieczenie termiczne przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji np. mieszaj�cy zawór 

czterodrogowy, który musi by� nastawiony tak, aby temperatura wody powracaj�cej do kotła była wy�sza ni�

55°C. 

Rys. nr 12.   Przykładowe podł�czenie kotła do systemu grzewczego i zasobnika c.w.u. w układzie otwartym. 

Rys. nr 13.   Przykładowe podł�czenie kotła do systemu grzewczego i zasobnika c.w.u. w układzie zamkni�tym. 
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LEGENDA - UKŁAD OTWARTY. 1. Kocioł,  2. Regulator kotła,  3. Naczynie wzbiorcze otwarte,   
4. Zawór czterodrogowy z siłownikiem,  5. Pompa obiegowa c.o.  6. Zawór ró�nicowy;  7. Grzejniki,   
8. Podgrzewacz c.w.u.  9.  Pompa c.w.u.  10. Czujnik temp. kotła,  11. Czujnik temp. podajnika,  12. Czujnik 
temp. powrotu,  13. Czujnik temp. c.o. (tylko w przypadku pracy z siłownikiem),  14. Czujnik temp. c.w.u.   
15. Czujnik temp. zewn�trznej.. 

LEGENDA - UKŁAD ZAMKNI�TY. 1. Kocioł,  2. Regulator kotła,  3. Naczynie wzbiorcze 
zamkni�te,  4. Zawór czterodrogowy z siłownikiem,  5. Zawór Caleffi,  6. Pompa obiegowa c.o.   
7. Grzejniki,  8. Podgrzewacz c.w.u.  9.  Pompa c.w.u.  10. Czujnik temp. kotła,  11. Czujnik temp. podajnika,  
12. Czujnik temp. powrotu,  13. Czujnik temp. c.o. (tylko w przypadku pracy z siłownikiem),  14. Czujnik temp. 
c.w.u.  15. Czujnik temp. zewn�trznej.  16. Zawór bezpiecze�stwa,  17. Wlot i wylot wody chłodz�cej,   
PI – manometr. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku kocioł na 

paliwa stałe powinien by� zamontowany w układzie otwartym: „zabrania si
 zasilania z kotła na paliwa 

stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkni
tego, wyposa�onych w przeponowe naczynia 

wzbiorcze”.

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniaj�cym 

rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie: „zabrania si
 stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej 

systemu zamkni
tego, wyposa�onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyj�tkiem kotła na paliwo stałe 

o mocy nominalnej do 300 kW, wyposa�onego w urz�dzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”.

POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI KONIECZNE JEST ZAMONTOWANIE 
ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO KOTŁA W POSTACI ZAWÓRU MIESZAJ�CEGO 
CZTERODROGOWEGO LUB POMPY PRZEWAŁOWEJ. WYJ�TKIEM S� INSTALACJE  
Z ZAMONTOWANYM PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA LUB SPRZGŁEM 
HYDRAULICZNYM. 

Wymagania dotycz�ce monta�u zaworu czterodrogowego

Minimalna �rednica obiegu kotłowego:

1. Moc 15 ÷ 25 kW: mied� min 35mm, stal 5/4’’, 

zawór czterodrogowy DN32 (zalecany DN40). 

2. Moc 35 ÷ 50 kW: mied� min 42mm, stal 6/4’’, 

zawór czterodrogowy DN40. 

3. Moc od 75 kW: przewody i zawór 

czterodrogowy min DN50. 

UWAGA! Obej�cie pompy c.o z 

zaworem ró�nicowym nie jest wymagane 

gwarancyjnie. Monta� zaworu ró�nicowego jest 

uzale�niony od konfiguracji instalacji i sposobu 

sterowania zaworem czterodrogowym. 

Rys. nr 14.   Monta� zaworu czterodrogowego – 
wytyczne. 


