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Centralne przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej i jej rozprowadzenie
do punktów poboru w ca³ym budynku to system stosunkowo tani,
bezpieczny i niezawodny. Jego wykonanie i sposób eksploatacji mu-
sz¹ jednak spe³niæ kilka warunków, aby wymienione korzyœci by³y naj-
wiêksze z mo¿liwych. Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ obowi¹zuj¹ce nor-
my i przepisy prawne – niektóre z nich wprowadzone ca³kiem niedaw-
no.
Wymieñmy podstawowe wymagania, jakie spe³niaæ powinna instala-
cja c.w.u.:
1. Iloœæ energii cieplnej potrzebnej do przygotowania c.w.u. powinna

byæ utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie 
(§ 118, pkt. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 – D.U. nr 75 z dn. 15.04.2002).

Spó³dzielnie mieszkaniowe i inni administratorzy budynków mieszkal-
nych dokona³y ju¿ (lub s¹ w trakcie) inwestycji zmierzaj¹cych do
ograniczenia energii zu¿ywanej na ogrzewanie lokali. Wymieniono
b¹dŸ wymienia siê okna, docieplono œciany, zmodernizowano wêz³y
i instalacje. Efekty s¹ odczuwalne i wymierne. Radykalnie wzros³o
bezpieczeñstwo dostaw energii, opanowano jej w³aœciwy rozdzia³
i zmniejszono zu¿ycie. Deficyt zamieniono w nadmiar. Jednym
z ostatnich elementów wyposa¿enia budynku, w którym mo¿liwe s¹
dalsze oszczêdnoœci energii jest instalacja c.w.u.
2. W budynkach, z wyj¹tkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekre-

acji indywidualnej, w instalacji ciep³ej wody powinien byæ zapew-
niony sta³y obieg wody, tak¿e na odcinkach przewodów o objêtoœci
wewn¹trz przewodu powy¿ej 3 dm3 prowadz¹cych do punktów
czerpalnych (j.w. §120, pkt. 1). 

Powy¿sze wymaganie zabezpiecza dwa wa¿ne aspekty funkcjonowa-
nia instalacji:

a) wynikaj¹cy z dalszych przepisów obowi¹zek stosowania wodo-
mierzy mieszkaniowych na instalacji ciep³ej wody i naliczanie wy-
¿szej op³aty za wodê podgrzan¹ (sk¹din¹d logiczne) to sytuacja
akceptowana przez lokatorów bez zastrze¿eñ pod jednym wa-
runkiem – ¿e ciep³a woda pop³ynie z kranu niezw³ocznie po jego
odkrêceniu. Jedn¹ z najczêstszych przyczyn skarg w administra-
cji jest d³ugie oczekiwanie lokatora na ciep³¹ wodê i irytacja wy-
wo³ana faktem doliczenia zimnej wody (rejestrowanej na „cie-
p³ym” wodomierzu) do rachunku wody ciep³ej

b) kr¹¿¹ca w rurach woda zapobiega zastoinom, które s¹ ulubio-
nym miejscem rozmna¿ania siê kultur bakterii, w tym najgroŸniej-
szej legionelli, oraz innych zanieczyszczeñ biologicznych i me-
chanicznych

3. Instalacja ciep³ej wody powinna zapewniæ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie ni¿szej ni¿ 55°C i nie wy¿szej ni¿
60°C, przy czym instalacja ta powinna umo¿liwiaæ przeprowadzenie
jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie ni¿-
szej ni¿ 70°C (§120, pkt. 2).

Dostosowanie instalacji do wymagañ temperaturowych mo¿e byæ
trudne do spe³nienia, zw³aszcza w starszych zasobach mieszkanio-
wych. Nale¿y jednak pamiêtaæ o kilku podstawowych faktach:

a) temperatura 55°C w punkcie poboru gwarantuje z grubsza, ¿e
temperatura w najch³odniejszym punkcie instalacji ciep³ej wody
nie spadnie poni¿ej 46°C. To graniczna temperatura wystêpowa-
nia bakterii legionelli – powy¿ej tej temperatury ulega ona paste-
ryzacji, o ile nie tworzy kolonii, np. w organizmach ameb (wtedy
do jej uœmiercenia konieczna jest temperatura powy¿ej 70 °C).
Legionella wywo³uje chorobê p³uc zwan¹ legionelloz¹, o wyj¹tko-
wo ciê¿kim przebiegu, z wysokim wspó³czynnikiem œmiertelno-
œci.

b) Powy¿ej temperatury 60 °C w wodzie zachodz¹ intensywne pro-
cesy wytr¹cania siê osadów wapienno–magnezowych oraz koro-
zji metalu – dot. to szczególnie rur stalowych ocynkowanych.

c) £atwym sposobem podwy¿szenia temperatury (i ograniczenia
strat ciep³a zarazem) jest przegl¹d izolacji termicznej rur i jej uzu-
pe³nienie, wymiana lub naprawa (przepisy wymagaj¹ izolacji rur
– patrz §120, pkt.3).

Do wykonania opisanych powy¿ej zaleceñ konieczne jest wyposa¿e-
nie instalacji w urz¹dzenia regulacyjne, od niedawna dostêpne rów-
nie¿ na rynku polskim. Odpowiednie narzêdzie dostarcza równie¿ fir-
ma Oventrop – to nowy zawór termostatyczny do regulacji c.w.u. o na-
zwie „Aquastrom T plus” (zdj. 1). 

Zawory te realizuj¹ w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. nastêpuj¹ce funkcje:
1. Termiczne równowa¿enie instalacji – gwarantuj¹ce, ¿e z ka¿dego

punktu czerpalnego wyp³ywa prawie natychmiast woda o okreœlo-
nej temperaturze. Dziêki temu zapobiec mo¿na spadkowi tempera-
tury wody w instalacji poni¿ej wartoœci krytycznej oraz „ja³owym
przebiegom” wodomierza wody ciep³ej (zapewniaj¹c sprawiedliwy
podzia³ kosztów c.w.u.)

2. Likwidacja legionelli poprzez dezynfekcjê termiczn¹ – zawór umo¿-
liwia podgrzanie temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej powy-
¿ej 70°C. Gwarantuje to uœmiercenie bakterii w krótkim czasie (rów-
nie¿ tych rozwijaj¹cych siê w obcych organizmach – np. w niektó-
rych gatunkach ameb wystêpuj¹cych w instalacji).

3. Wstêpne zd³awienie przep³ywu – nastawa wstêpna mechaniczna.
Dziêki tej funkcji istnieje mo¿liwoœæ wstêpnego skryzowania insta-
lacji i ustawienia odpowiednich wartoœci przep³ywu w poszczegól-
nych pionach instalacji – czyli realizacji tzw. zrównowa¿enia sta-
tycznego. Funkcja ta wspomaga funkcjê zrównowa¿enia termicz-
nego opisanego w pkt. 1, szczególnie w momencie podwy¿szone-
go rozbioru, rozru-
chu instalacji czy
nag³ego spadku
temperatury wody
spowodowanego
np. wy³¹czeniem
kot³a (zdj. 2). 

4. Odciêcie przep³y-
wu – funkcja do
wykorzystania np.
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w czasie prac remontowo–konserwacyjnych.
5. Nape³nianie i opró¿nianie instalacji przez kurek spustowy – wypo-

sa¿enie opcjonalne (zdj. 3). 
6. Pomiar temperatury z u¿yciem termometru lub jej monitorowanie

poprzez czujniki i okablowanie – wyposa¿enie opcjonalne (zdj. 4). 

Korpus zaworu „Aquastrom T plus” firmy Oventrop wykonany jest
z br¹zu, a wszystkie elementy maj¹ce kontakt z wod¹ s¹ wolne od
mosi¹dzu. Zawór jest dziêki temu bardziej odporny na pogorszon¹ ja-
koœæ wody i spe³nia wyœrubowane wymagania norm europejskich od-
nosz¹cych siê do urz¹dzeñ dopuszczonych do zabudowy w instala-
cjach wody pitnej. Wartoœci nastawionej temperatury regulacji i sto-
pieñ nastawy wstêpnego zd³awienia s¹ odczytywalne z podzia³ek skal
umieszczonych na zaworze. Nastawiona temperatura regulacji mo¿e
byæ chroniona przed nieuprawnion¹ zmian¹ poprzez na³o¿enie na-
sadki plombuj¹cej (nie ograniczaj¹cej widocznoœci fragmentu po-
dzia³ki z nastawion¹ temperatur¹). Zawór nastawiony jest fabrycznie
na 57°C i w wiêkszoœci przypadków mo¿e byæ montowany bez zmia-
ny tej wartoœci (która gwarantuje, ¿e temperatura w instalacji nie
spadnie poni¿ej 50°C, jeœli zawór montowany jest u podstawy pionu
cyrkulacyjnego). Zalecany zakres nastaw temperatury wynosi od
55°C do 60°C, ca³kowity – od 38°C do 60°C (zdj. 5). Ilustracje 6 i 7 po-

kazuj¹ przebieg charakterystyk regulacyjnych zaworu. W pracuj¹cej
instalacji zawór d³awi przep³yw do wartoœci resztkowej (poni¿ej 50 l/h)
po osi¹gniêciu temperatury ustawionej na pokrêtle. Zachowanie prze-

p³ywu resztkowego konieczne jest do uruchomienia funkcji przegrze-
wu. Jej rozpoczêcie wi¹¿e siê z podniesieniem temperatury wody
w instalacji powy¿ej 70°C. Od temperatury 63°C zawór zaczyna znów
zwiêkszaæ swoj¹ wydajnoœæ (patrz ilustr. 5) osi¹gaj¹c wartoœæ kulmi-
nacyjn¹ dla tej fazy w temp. 68–73°C. Po przekroczeniu temperatury
73°C nastêpuje kolejne zd³awienie przep³ywu do wartoœci resztkowej.
Uwaga!!
Temperaturowy przedzia³ dezynfekcji jest sta³y i niezale¿ny od nasta-
wionej temperatury regulacji! Dziêki temu dezynfekcjê wysok¹ tempe-
ratur¹ (wy¿sz¹ od 70°C) mo¿na równie¿ przeprowadziæ ustawiaj¹c
temperaturê regulacji na np. 40°C (ponownie patrz wykres 6). Z diagra-
mu 7 wynika sta³oœæ wielkoœci przep³ywu dezynfekcyjnego niezale¿nie
od wielkoœci przep³ywu wstêpnie ustawionego w procesie równowa¿e-
nia statycznego (zimnego). W ofercie firmy dostêpne s¹ dwie œrednice
zaworu – DN 15 i DN 20 – ró¿ni¹ce siê wielkoœciami przep³ywów reszt-
kowych i dezynfekcyjnych, przy porównywalnej hydraulice nastawy
wstêpnej. Po³¹czenie w jednym zaworze funkcji równowa¿enia ter-
micznego (dynamicznego) i statycznego gwarantuje najkrótszy czas
osi¹gniêcia normalnego trybu pracy i najkrótszy czas trwania fazy de-
zynfekcji termicznej. Jest to o tyle istotne, ¿e wpuszczenie w instalacjê
wody o temperaturze ok. 70°C niesie ze sob¹ ryzyko poparzeñ. Im
krótszy czas dezynfekcji, tym niebezpieczeñstwo jest mniejsze.
Wspó³czesna praktyka projektowania instalacji c.w.u. oparta jest na
wyliczaniu wielkoœci przep³ywów gwarantuj¹cych doprowadzenie wo-
dy o odpowiedniej temperaturze do ka¿dego punktu instalacji. Na spa-
dek temperatury „po drodze” maja wp³yw takie czynniki jak d³ugoœæ
i œrednice przewodów, rodzaj u¿ytej izolacji termicznej, temperatury
otaczaj¹cych pomieszczeñ czy temperatury samej wody. Rezultatem
obliczeñ jest zazwyczaj instalacja, w której przez piony po³o¿one bli-
sko wêz³a cieplnego p³ynie mniej wody ni¿ przez piony dalsze. Jedno-
czeœnie wskutek nierównomiernego rozbioru wody przep³ywy te zmie-
niaj¹ siê skokowo. Zawór „Aquastrom T plus” automatycznie kompen-
suje te wahania. Skutkiem jego u¿ycia jest instalacja pracuj¹ca bar-
dziej niezawodnie i ekonomicznie, a przy okazji spe³niaj¹ca wymaga-
nia techniczne wg najnowszego stanu odpowiednich przepisów.
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