Metalbet: Ministerialna Rewolucja zwiększa
popyt na kotły ecodesign

W teorii Rewolucja rozpoczęła się 1 sierpnia 2017 roku, w praktyce 1
października tego samego roku. O czym mowa? O Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów, które zabrania wprowadzania do obrotu kotłów
centralnego ogrzewania o klasie czystości emisji poniżej 5. Na odpowiedź
producentów kotłów C.O. – którzy w prawdzie mogą wciąż sprzedawać
urządzenia wyprodukowane przed wejściem rozporządzenia w życie – nie
trzeba było długo czekać. Na rynku pojawiło się innowacyjne rozwiązanie, a
mianowicie kotły ecodesign.
Ecodesign, czyli kotły klasy 5

Podczas gdy w czasach poprzedzających Ministerialną Rewolucję w Polsce dominowały proste
urządzenia zasypowe, i takie stale cieszyły się zainteresowaniem klientów, po 1 sierpnia 2017 roku
producenci kotłów zostali zobowiązani do projektowania i produkcji urządzeń z zasobnikami i
podajnikami paliwa, które są przystosowane do użytkowania tylko niektórych typów paliw. Warto
zwrócić uwagę na fakt, iż kotły ecodesign klasy 5 mają za zadanie ograniczyć problem traktowania
śmieci wygenerowanych przez gospodarstwo domowe jako materiału opałowego.Kotły Ecodesign idą
w parze z bezobsługowością oraz wysoką sprawnością, niestety – w większości przypadków – ich
cena jest również wysoka. Biorąc pod uwagę koszt modernizacji domowej kotłowni oraz fakt, iż
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów nie zobowiązuje do zastępowania już zainstalowanych i
eksploatowanych kotłów C.O. rozwiązaniami klasy 5 możemy założyć, iż proste piece zasypowe
jeszcze długo posłużą w wielu gospodarstwach domowych.

Dlaczego warto sięgać po kotły ecodesign?
Awaria lub niewydolność starego kotła grzewczego może nas zmusić do zakupu nowego urządzenia.
Czy szukać jeszcze producentów, którzy nie wyprzedali stanów magazynowych sprzed 1 października
2017 roku, czy od razu zdecydować się na inwestycję w ecodesign? Kotły ecodesign choć kosztowne
w zakupie są bardzo ekonomiczne w użytkowaniu. Charakteryzują się wysoką sprawnością oraz
bezobsługowością. Ich dodatkową zaletą jest możliwość wyboru niebrudzącego paliwa, dzięki czemu
nasza kotłownia będzie czysta, a pył i kurz nie będą się roznosić po całym domu. Warto wziąć pod
uwagę również fakt, iż polskie firmy kotlarskie potraktowały Rozporządzenie w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe jako szansę na ugruntowanie pozycji na rynku, co przełożyło się na
powstanie wielu interesujących rozwiązań klasy 5 oraz stopniowy spadek cen ekologicznych kotłów
grzewczych. To wszystko razem sprawia, że kotły ecodesign to dobra inwestycja, która będzie
procentowała przez długie lata.
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