
Zaopatrzenie mieszkań w c.w.u. i c.o. – systemy rozdzielaczowe i mieszkaniowe węzły cieplne 

 Firma Giacomini - producent armatury mosiężnej - wprowadziła do swojej oferty dwa 

nowe systemy dotyczące sposobu dostarczenia c.w.u. i c.o. do mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych. Pierwsze rozwiązanie jest oparte o  rozdzielaczowy rozdział ciepła oraz 

c.w.u. do poszczególnych mieszkań (rys.1), drugie natomiast bazuje na indywidualnych, 

mieszkaniowych węzłach ciepła (rys. 2).  
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Rys.1 System rozdziału c.o., c.w.u. oraz wody technicznej/sanitarnej oparty na rozdzielaczach  

 

 

Stosunkowo popularnym, aczkolwiek nieidealnym rozwiązaniem, jest zasilanie 

poszczególnych mieszkań na danym piętrze bezpośrednio z głównego pionu instalacyjnego. 

Wiąże się ono z koniecznością dostosowania wysokości roboczej pionu w zależności od ilości 

mieszkań oraz wykonania przyłączy instalacyjnych na głównym pionie zarówno na potrzeby 

c.o. jak i c.w.u. Powoduje to wzrost kosztów materiałów (większe średnice), robocizny oraz 

zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w skutek powstania nieszczelności na 

połączeniu z głównym pionem każdego mieszkania. Na przykład dla 4 mieszkań na każdej 

kondygnacji należy wykonać 8 przyłączy z głównym pionem (zasilanie i powrót). W przypadku 

zastosowania systemu rozdzielaczowego liczba przyłączy z głównym pionem zmniejszy się do 

2 niezależnie od ilości mieszkań na poszczególnym piętrze. Ten sposób montażu bazuje na 

rozdzielaczach, których poszczególne pętle dostarczają ciepło do mieszkań znajdujących się na 



jednej kondygnacji. Rozdzielacze zostały tak zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby na c.o. 

w mieszkaniach o małym jak i dużym metrażu (rozdzielacze DN25 i DN32 wraz z pętlami 

zasilającymi pojedyncze mieszkanie DN 20) zarówno do układów grzejnikowych jak i 

podłogowych. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi pętlami zasilającymi mieszkania wynosi 

100 mm, aby umożliwić zainstalowanie ciepłomierzy dowolnego producenta. Przy 

wykorzystaniu systemu rozdzielaczowego możliwe jest zastosowanie  równoważenia danego 

piętra a nawet pojedynczego mieszkania, co podnosi komfort użytkowania dzięki 

zredukowaniu szumów w instalacji grzejnikowej. Ponadto w wyniku równoważenia następuje 

zmniejszenie kosztów związanych z utrzymywaniem instalacji na wyższych parametrach 

(temperatury na zasilaniu i wysokości podnoszenia pompy) w celu zaspokojenia potrzeb w 

najdalej usytuowanych mieszkaniach. W opisywanym przykładzie możliwe jest zastosowanie 

równoważenia opartego na statycznych oraz dynamicznych zaworach równoważących. 

System dystrybucji z.w oraz c.w.u. do poszczególnych mieszkań również może być 

oparty na rozdzielaczach o większej średnicy (np. DN32). Każde z wyjść rozdzielacza jest 

przypisane do konkretnego mieszkania. W tym przypadku również instalowane jest 

opomiarowanie - wodomierz dowolnego producenta. Takie rozwiązanie posiada te same zalety, 

co przy rozdziale c.o., czyli znaczną redukcję ilości połączeń z głównym pionem instalacyjnym 

oraz wynikającą z tego faktu redukcję kosztów. Należy tutaj wspomnieć, że w innych krajach 

popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie wody opadowej do celów niespożywczych, np. 

podlewania ogrodów lub wykorzystania w toaletach. Wówczas dodatkowo instaluje się trzeci 

rozdzielacz służący do dystrybucji tzw. „wody technicznej/sanitarnej”. 

 



Drugim sposobem zaspokojenia potrzeb na ciepło i c.w.u. jest zastosowanie 

mieszkaniowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.  

 

Rys. 2 Mieszkaniowy węzeł cieplny, przykład zastosowania 

Poprzez możliwość dostosowania wymiennika w zależności od zaprojektowanego 

zapotrzebowania na c.w.u. w danym lokalu mieszkalnym (16, 26 lub 36 - płytowe wymienniki) 

i dzięki odpowiedniej konstrukcji węzły gwarantują komfort użytkowania c.w.u.. Dodatkowym 

atutem jest wyposażenie każdego węzła w równoważenie z pełną kontrolą ciśnienia 

różnicowego. Węzły cieplne oprócz standardowego systemu grzejnikowego posiadają również 

możliwość podłączenia ogrzewania podłogowego poprzez zastosowanie modułu z dodatkową 

pompą i zaworem termostatycznym z nastawą temperatury. Ponadto do dyspozycji jest również 

przyłącze cyrkulacyjne c.w.u., które gwarantuje pełen komfort użytkowania c.w.u.  

Mieszkaniowy węzeł ciepła składa się z: 

a) wymiennika wraz z termostatyczną kontrolą temperatury,  

b) zaworu równoważącego z pełną kontrolą ciśnienia różnicowego „dP”, 

c) modułu ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, 

d) dodatkowego wyjścia wody sanitarnej. 

 

Opisane wyżej przykłady nie wyczerpują szerokiego wachlarza zastosowań systemów 

Giacomini w budownictwie wielorodzinnym. Dlatego też firma Giacomini sp. z o.o. 

uruchomiła w 2018 r. program szkoleń  - Akademię Giacomini, dzięki której 



instalatorzy oraz projektanci mają m.in. możliwość zapoznania się ze szczegółami 

technicznymi dotyczącymi najnowszych rozwiązań branży instalacyjnej. 
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