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DZIAŁANIE UKŁADU GRZEWCZEGO 
Z BUFOREM CIEPŁA

obserwujemy wzrost popularności kotłów na pel-
let, pomp ciepła oraz coraz bardziej rozbudowa-
nych układów grzewczych, w których często łą-
czy się ze sobą dwa źródła ciepła. Zwiększa się 
także liczba rozwiązań z buforem ciepła. Spró-
bujmy ocenić, dlaczego tak się dzieje.
Bufor ciepła pozwala na dostarczenie czynnika 
grzewczego nawet przy chwilowym większym po-
borze mocy niż moc źródła ciepła lub w wypadku, 
kiedy źródło ciepła nie pracuje. Bufor pomoże też  
w stabilizacji pracy źródła ciepła: może zoptymalizo-
wać jego pracę przez stały i równomierny odbiór cie-
pła. w ten sposób źródło pracuje jednostajnie przy 
najwyższej sprawności i nie reaguje ustawicznie na 
najmniejsze zmiany w instalacji. regulatory tempe-
ratury w ogrzewnictwie charakteryzują się znaczną 
bezwładnością, przez co często mamy do czynienia 
ze zjawiskiem wahania się temperatury w momen-
cie niestabilnej pracy źródła ciepła lub zmiennego 
poboru czynnika grzewczego. Kiedy zastosujemy 
bufor, możemy pozbyć się takich mankamentów.
Na czym polega rozwiązanie z buforem? Dzieli się 
instalację na dwa obiegi: pierwotny i wtórny. obieg 
pierwotny to część ze źródłem ciepła i pompą obie-
gową bufora. obieg wtórny oznacza bufor ciepła, 
pompę (lub pompy obiegowe) i wszystkie pozosta-
łe elementy za nimi. Bufor ciepła dla obiegu wtórne-
go staje się niejako źródłem ciepła, dlatego nie ma 

większego znaczenia, co w danej chwili dzieje się  
z obiegiem pierwotnym. To korzystne rozwiązanie, 
ponieważ obieg wtórny działa przy zmiennym prze-
pływie, zmiennym zapotrzebowaniu na moc grzew-
czą i przy zmiennych oporach hydraulicznych. Dlate-
go często zalecane jest używanie buforów w układach 
z kotłami na pellet i pompami ciepła.

IDEALNE ROZWIąZANIE DO BUFORA CIEPŁA

Trzeba pamiętać, że bufory ciepła nie powinny 
być łączone ze sprzęgłami hydraulicznymi, same 
bowiem funkcjonują jak wielkie sprzęgło hydrau-
liczne. Z uwagi na to aFrISo rozszerzyło ofertę  
o zestawy mieszające PrimoBox AZB serii 400  
i 500. Są to kompaktowe, kompletne i zamknięte 
w estetycznej szafce rozwiązania, służące do połą-
czenia źródła ciepła z kilkoma obiegami grzewczy-
mi w instalacjach do 35 kw, które oparte są o roz-
dzielacz bez sprzęgła hydraulicznego. Nowe modele 
zestawów mieszających aZB to uzupełnienie ofer-
ty zestawów PrimoBox serii 200 i 300. różnią się od 
nich tym, że nowe serie 400 i 500 stosuje się wszę-
dzie tam, gdzie występuje bufor ciepła, lub też po-
siadamy już sprzęgło hydrauliczne, natomiast po-
zostałe serie w innych przypadkach. w zestawach 
PrimoBox aZB serii 400 i 500 obiegi hydrauliczne  
i źródło ciepła rozdzielane są wbudowanym w urzą-
dzenie i ukrytym pod izolacją termiczną rozdziela-
czem. Produkt profesjonalnie przebadano pod ką-
tem zachowania szczelności.

Jak połączyć ze sobą źródła ciepła i obiegi grzewcze w takim wypadku?

instalacja z buforem ciePła
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aPrzejdź  Więcej o zestawach mieszających PrimoBox 405, 455, 555

obieg instalacji 
ogrzewania 
podłogowego  
i obieg instalacji 
grzejnikowej zasilane  
z bufora ciepła  
z wykorzystaniem 
zestawu PrimoBox  
aZB 405
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