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Przegl d rynku

Jakie s  konse-

kwencje wyboru 

ró nych rodzajów 

ogrzewania pod-

ogowego? Jakie 

b dzie odpowied-

nie do nowego 

domu, a jakie wy-

bra  do moder-

nizowanego? Jak 

w a ciwie dobra

ogrzewanie do 

ró nych rodzajów 

posadzki?

 PRZEGL D RYNKU

Ciep o z pod ogi

Ogrzewanie
pod ogowe

Jaros aw Antkiewicz

Ogrzewanie wodne
Typowe wodne ogrzewanie pod ogowe to rury za-

topione w wylewce pod ogowej, czyli w warstwie 

jastrychu: w sezonie grzewczym przez rury te 

przep ywa  gor ca woda. 

Uwaga! Ze wzgl du na zdrowie i samopoczucie 

mieszka ców temperatura pod ogi nie mo e by

wy sza ni :

 29°C w pomieszczeniach mieszkalnych, 

 33°C w azienkach,

 35°C w strefach brzegowych, np. w pobli u du-

ych okien czy drzwi tarasowych. 

W zwi zku z tym temperatura wody te  musi 

by  stosunkowo niska – zwykle jej parametry nie 

s  wy sze ni  45/35°C (zasilanie/powrót).

Instalacja

Do wykonania grzejnika pod ogowego mo na sto-

sowa  nast puj ce rury:

 miedziane w warstwie os onowej z tworzy-

wa sztucznego (bo bezpo redni kontakt jastrychu 

z miedzi  spowodowa by jej szybk  korozj ),

 wielowarstwowe (najcz ciej polietylen–

–aluminium–polietylen), 

 z tworzywa sztucznego (polietylen, polibuty-

len) z warstw  antydyfuzyjn  hamuj c  przeni-

kanie tlenu. 

Ka dy rodzaj rur nale ycie spe ni swoje za-

danie, je li tylko instalacja zostanie wykonana 

zgodnie z wymogami danej technologii.

Pod rurami uk ada si  warstw  izolacji ciepl-

nej. To szczególnie wa ne w przypadku pod-

óg na gruncie, bo bez skutecznej izolacji ciep o

ucieka oby do gruntu, zamiast trafi  do pomiesz-

czenia. Typowa izolacja termiczna to obecnie 

10–15 cm twardego styropianu lub polistyrenu 

ekstrudowanego, a inwestorzy buduj cy domy 

energooszcz dne stosuj  jeszcze grubsze warstwy 

ocieplenia. Pod ogrzewaniem pod ogowym na 

stropach mi dzy ogrzewanymi kondygnacjami 

wystarcza znacznie cie sza – kilkucentymetrowa 

warstwa izolacji. 

Wylewka pod ogowa przykrywaj ca rury 

grzejne  ma zwykle 7–10 cm grubo ci i stanowi 
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znaczne obci enie stropu (10 m2 takiej wylewki to ok. 2 tony). 

Ca kowita grubo  takiej pod ogi jest o kilka lub nawet kilkana-

cie centymetrów wi ksza ni  pod ogi bez ogrzewania.

Zastosowanie

Z wodnym ogrzewaniem pod ogowym najlepiej wspó pracuj  ko-

t y kondensacyjne i pompy ciep a. Dla nich bardzo niskie parame-

try (temperatura zasilania i powrotu) wody grzewczej s  bardzo ko-

rzystne, urz dzenia te pracuj  wówczas z najwy sz  sprawno ci .

Zasilanie „pod ogówki” z innych kot ów wymaga natomiast za-

stosowania uk adów mieszaj cych, które obni aj  temperatur  za-

silania, a tak e podnosz  temperatur  powrotu, bo zbyt zimna 

woda mog aby uszkodzi  wymiennik kot a. Mieszacze s  te  nie-

zb dne, gdy w jednej instalacji pracuj  zarówno grzejniki cienne, 

jak i „pod ogówka”. Kocio  przygotowuje wówczas wod  o tempera-

turze odpowiedniej do grzejników (np. 70°C), która na potrzeby in-

stalacji pod ogowej jest mieszana z ch odn , powracaj c  do kot a.

Wodne ogrzewanie pod ogowe z rurami zatopionymi w grubej 

warstwie wylewki jest dobrym wyborem przede wszystkim 

w nowym domu, najlepiej na ca ej kondygnacji. Wykonanie takiej 

„pod ogówki” tylko w pojedynczych pomieszczeniach, np. azien-

kach, jest do  k opotliwe i nieop acalne ze wzgl du na du e ró -

nice w poziomie pod ogi i konieczno  zakupu drogiego osprz tu 

(mieszacze, rozdzielacze, regulatory).

Najlepiej, je li ogrzewanie pod ogowe jest przewidziane w pro-

jekcie domu. Je li jest inaczej, to trzeba pami ta , e podniesienie 

poziomu pod ogi powoduje nie tylko zmniejszenie wysoko ci kon-

dygnacji, ale tak e wysoko ci otworów drzwiowych, odleg o ci 

parapetów okiennych od pod ogi czy wysoko ci skrajnych stopni 

schodów. Przedtem konieczne b dzie ponadto sprawdzenie przez 

konstruktora, czy no no  stropów jest wystarczaj ca do przenie-

sienia dodatkowych obci e , jakie spowoduje u o enie instalacji, 

wylewek i nowego wyko czenia posadzek. 

Jastrych akumuluje du e ilo ci ciep a, zatem ogrzewanie pod-

ogowe charakteryzuje znaczna bezw adno : pod oga wolno si

nagrzewa i powoli stygnie, w praktyce nie b dzie wi c reagowa

na krótkotrwa e zmiany temperatury w pomieszczeniu, spowo-

 Rury ogrzewania 
pod ogowego tworz
p tle (a), których ko ce 
zbiegaj  si  w rozdzie-
laczu (b)

b

a

fo
t.

 O
ve

n
tr

o
p

»

»

R
E

K
L

A
M

A
fo

t.
 W

ie
la

n
d



BUDUJEMY DOM 5/2010100

Przegl d rynku

dowane np. silnym nas onecznieniem czy otwarciem okien. Dlatego 

najlepiej, je li tak  instalacj  grzewcz  steruje automatyka pogodo-

wa, sprawdzaj ca raczej trend zmian temperatury ni  jej chwilowe 

warto ci (w odró nieniu od typowych regulatorów pokojowych). 

Budowa ogrzewania pod ogowego nie musi jednak wi za  si  z wy-

konaniem grubej i ci kiej wylewki. Alternatyw  jest instalacja uk a-

dana w systemowych p ytach z wyprofilowanymi zag bieniami na 

rury. P yty te mog  by  wykonane z gipsu lub styropianu (pe ni ce-

go wówczas tak e funkcj  niezbyt grubej izolacji termicznej). Po u o-

eniu rur p yty systemowe przykrywa si  foli  i tzw. suchym jastry-

chem – zwykle z p yt gipsowo-w óknowych. W tym wariancie nie 

wykonuje si  prac mokrych, mo na wi c niemal od razu przyst pi

do uk adania posadzki (dla porównania jastrych anhydrytowy musi 

wysycha  co najmniej 7 dni, cementowy za  21 dni). Tak wykona-

 P yty systemowe do uk adania instalacji ogrzewania pod ogowego: rury wystar-
czy wcisn  w wyprofilowane miejsca. P yta stanowi te  izolacj  termiczn

na pod oga jest l ejsza i nieco cie sza ni  z tradycyjn  „pod ogów-

k ”. Ten wariant lepiej si  wi c nadaje do modernizowanych domów, 

zw aszcza gdy dopuszczalne obci enie stropu jest niewielkie.

Ogrzewanie elektryczne
Dzia anie pod ogowego ogrzewania elektrycznego opiera si  zawsze na 

tym samym zjawisku: pr d przep ywa przez element oporowy (najcz -

ciej cienki drut), czemu towarzyszy wydzielanie ciep a. Ogrzewanie 

elektryczne, w przeciwie stwie do wodnego, jest niecentralne – ciep oR
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ZDANIEM EKSPERTA

Jak wykona  akumulacyjne elektryczne 
ogrzewanie pod ogowe?

Powszechnie wiadomo, e wybór sys-

temu grzejnego jest jedn  z kluczowych 

decyzji przy budowie. Coraz popularniej-

szym systemem jest elektryczne ogrzewa-

nie pod ogowe, które wspó zawodniczy tu 

z ogrzewaniem wodnym. Utar o si  prze-

konanie, e ze wzgl du na cen  no nika 

energii jest systemem dro szym. Jednak e

ogrzewanie pod ogowe wodne jest syste-

mem centralnym. Ciep o wytwarzane jest 

w kotle i systemem rurek transportowane 

za po rednictwem medium (wody) do in-

nych pomieszcze , a podczas transportu tracimy cz  energii. W niecen-

tralnym ogrzewaniu elektrycznym ciep o jest wytwarzane w pomieszcze-

niach, które chcemy ogrzewa . Wytwarzamy go tylko tyle, ile dok adnie 

nam potrzeba. Grzejemy bez strat energii. W ogrzewaniu wodnym bez 

wzgl du na to ile pomieszcze  chcemy ogrzewa , prawie zawsze musi-

my nagrza  du  cz  wody b d cej w uk adzie grzewczym. 

Jest jednak dodatkowy sposób na znaczne obni enie kosztów eksplo-

atacji elektrycznego ogrzewania pod ogowego, a mianowicie skorzysta-

nie z taniej energii nocnej.

Ró nica pomi dzy op atami za energi  dzienn  i nocn  dochodzi do 50% 

konkuruj c z takimi paliwami jak w giel, olej opa owy, czy gaz ziemny.

W systemie elektrycznego, akumulacyjnego ogrzewania pod ogowe-

go przewody grzejne s  umieszczone w znacznie grubszej warstwie be-

tonu. Grubo  wylewki si ga 7–15 cm. Stanowi ona blok akumuluj cy 

ciep o wytworzone dzi ki ta szej energii czerpanej w nocy. Oddaje je  j

w dzie  i wieczorem, a  do ponownego za czenia uk adu. Moc przewo-

dów grzejnych jest dobrana tak, aby podo a  zapotrzebowaniu na ciep o

w krótszym o po ow  czasie (w jakim dost pna jest tania energia). Sercem 

uk adu elektrycznego akumulacyjnego ogrzewania pod ogowego s

regulatory temperatury wyposa one w modu y logiki rozmytej (ang. Fuzzy 

Logic). Dzi ki tym uk adom regulatory maj  mo liwo  samoadaptacji. 

Analizuj c ilo  ciep a zgromadzonego w wylewce oraz pomiary tempe-

ratury zewn trznej regulatory temperatury ustalaj  czas pracy uk adu po-

trzebny do zgromadzenia energii wystarczaj cej do ogrzania pomieszcze

podczas trwania taryfy dziennej.

Przewody grzejne Elektra VCD, b d ce podstawow  systemu akumula-

cyjnego ogrzewania elektrycznego maj  10 lat gwarancji. Ze wzgl du na 

konieczno  dok adnego rozplanowania obwodów i systemu sterowania 

mog  by  instalowane wy cznie przez uprawnionych instalatorów.

Arkadiusz Kaliszczuk 

Manager Exportu 

w firmie Elektra
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powstaje tam, gdzie jest oddawane. Atutem takiej instalacji jest bardzo 

prosta budowa i atwo  sterowania – wystarczy zasilanie z typowej, 

jednofazowej instalacji elektrycznej (230 V) oraz proste i tanie regulato-

ry z termostatem. 

Jednak e poszczególne rodzaje elektrycznej „pod ogówki”  zna-

cz co si  ró ni , bo ka dy z nich przewidziano do pracy w innej 

sytuacji.

REKLAMA

Pod wzgl dem technicznym dla „pod ogówki” najlepsza jest posadz-

ka, która ma znikome w a ciwo ci termoizolacyjne, bo nie utrudnia prze-

p ywu ciep a do pomieszczenia. Zdolno  do hamowania przep ywu 

ciep a okre la si  mianem oporu cieplnego R, który dla posadzki nad 

ogrzewaniem pod ogowym powinien by  mniejszy ni  0,15 (m2·K)/W.

Zwi kszenie oporu cieplnego powoduje niepotrzebnie nagrzewanie 

si  g bszych warstw pod ogi, za  temperatura jej powierzchni spada, 

cho  temperatura wody zasilaj cej si  nie zmienia. Przyk adowo je li 

woda grzewcza ma parametry 45/35°C, to zwi kszenie oporu cieplne-

go z 0,05 (m2·K)/W do 0,15 (m2·K)/W spowoduje spadek temperatury 

powierzchni pod ogi z 28°C do 26°C.

A oto warto ci oporu cieplnego typowych posadzek:

0,02 (m2·K)/W – p ytki ceramiczne grubo ci 10 mm,

0,06 (m2·K)/W – parkiet 12 mm,

0,12 (m2·K)/W – parkiet 24 mm,

0,15 m2·K/W – dywan/wyk adzina 15 mm.

„Pod ogówka” a rodzaj posadzki

 Maty elektrycznego ogrzewania pod ogowego umieszczone bezpo rednio pod 
panelami. Tak usytuowane elementy grzejne szybciej reaguj  na zmiany tempera-
tury ni  kable w grubej warstwie wylewki, a instalacja jest atwa do wykonania

fo
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Uwaga! Kable grzejne produkuje si  tak e w bardzo cienkich odmia-

nach, które mo na  ukry  w warstwie kleju do p ytek lub wylewce sa-

mopoziomuj cej.

Je li wylewka jest gruba, mo na wykorzysta  jej zdolno  do gro-

madzenia ciep a, u ywaj c jej jako akumulatora ciep a: energi

elektryczn  do ogrzewania pod ogowego pobiera si  tylko w czasie 

obowi zywania ta szej tzw. drugiej taryfy za energi .

Ogrzewanie pod ogowe z grub  wylewk  wymaga znacznego pod-

niesienia poziomu pod ogi i bardzo obci a strop. Jak z tego wynika, 

tak e ogrzewanie kablami najlepiej zaplanowa  ju  w projekcie domu.

Maty

Najwa niejszym elementem maty jest cienki przewód grzejny umo-

cowany (w równych odst pach) do siatki z w ókna szklanego. Dzi ki 

temu uk adanie maty jest znacznie atwiejsze ni  zwyk ych przewo-

dów. W razie potrzeby siatk  (nie przewód!) mo na rozci  i lepiej do-

pasowa  do kszta tu pomieszczenia. Producenci oferuj  maty o zró -

ZDANIEM EKSPERTA

Folie grzewcze 
– specjalnie pod panele
Folie grzejne to w Polsce stosunkowo nowy 

produkt, ale w krajach skandynawskich sto-

suje si  je z powodzeniem od kilkudziesi ciu 

lat. Sprzedawane s  w pasach szeroko ci 

50 cm i ró nej d ugo ci (nawet ponad 20 m). 

Maksymalna moc pojedynczych pasków folii 

to 2200 W i to ona ogranicza ich dopuszczal-

n  d ugo . Grubo  folii grzejnych wynosi 

zaledwie 0,5 mm. Mo na je uk ada  pod pa-

nelami pod ogowymi – zarówno laminowanymi, jak i drewnianymi. 

Elementy grzejne to paski grafitowe u o one w odst pach kilku milime-

trów w poprzek folii. Ka dy pasek jest oddzielnym „grzejnikiem”. Elementy 

grzejne zajmuj  praktycznie ca  powierzchni  i dzi ki temu folia roz-

grzewa si  na ca ej powierzchni. To ró ni j  zasadniczo od mat grzejnych, 

w których grzej  tylko przewody u o one w odst pach kilku centymetrów. 

Ta cecha folii jest bardzo wa na dla ochrony paneli przed punktowym prze-

grzaniem i – w konsekwencji – ich nadmiernym rozsychaniem si . Oferowane 

s  folie o mocy 60 W/m2 pod panele drewniane lub 80 W/m2 pod panele la-

minowane. Folie s  odporne na przedziurawienie (uszkodzenie przewodu 

grzejnego w macie uszkadza j  ca kowicie). Moc grzejna 60 lub 80 W/m2

wystarcza nie tylko do komfortowego ogrzewania pod óg, ale te  do ogrze-

wania zasadniczego dobrze ocieplonych pomieszcze .

Folie grzejne uk ada w trakcie uk adania paneli pod ogowych. Ich insta-

lacja jest bardzo prosta i nie wp ywa na zmian  sposobu monta u paneli. 

Jedyn  dodatkow  czynno ci  b dzie u o enie folii grzejnych na wyg u-

szaj cej piance i przykrycie jej zwyk  foli  budowlan . Poza tym pane-

le pod ogowe uk ada si  w standardowy sposób. Ka dy odcinek folii jest 

zasilany z jednej zbiorczej puszki rozga nej. Koszty folii grzejnych s  po-

równywalne z kosztami mat, ale ich konstrukcja jest specjalnie dobrana 

do monta u pod panelami pod ogowymi: nie jest to adna modyfikacja – 

jak  maty grzejne przystosowane do monta u pod panele. 

Zasadnicza ró nica pomi dzy mat  a foli  to ich grubo . Kilkumilimetrowa 

mata grzejna nie tworzy równej powierzchni, a równa i g adka powierzch-

nia pod panelami pod ogowymi ma zasadnicze znaczenie dla dobrze u o-

onej pod ogi z paneli drewnianych i laminowanych. 

Leszek Wolanin

prezes 

LUXBUD Sp. z o.o.

folia 

poliestrowa

posrebrzane 

paski miedzi

homogeniczny grafit 

– element grzejny

Schemat budowy folii grzejnej
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Kable

Kable grzejne, podobnie jak rury ogrzewania wodnego, zatapia si

w wylewce pod ogowej. Od do u os ania je izolacja cieplna – pod 

tym wzgl dem obowi zuj  te same zasady, jak w  ogrzewaniu wod-

nym, ale  kable grzejne s  znacznie cie sze ni  rury, dlatego war-

stwa jastrychu mo e by  cie sza ni  nad ogrzewaniem wodnym. 
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INFO RYNEK Ile kosztuje ogrzewanie pod ogowe?

PRZYDATNE ADRESY

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

COMAP 22 679 00 25 www.comap.pl
ELEKTRA 22 843 32 82 www.elektra.pl
KISAN 22 701 71 30 www.kisan.pl
LUXBUD 22 839 82 30 www.luxbud.com.pl
OVENTROP 22 722 96 41 www.oventrop.pl
PERFEXIM 61 830 20 17 www.perfexim.com.pl

REHAU 61 84 98 400 www.rehau.pl
THERMOVAL POLSKA 22 853 70 66 www.thermovalpolska.pl
TYCO THERMAL CONTROLS 

22 33 12 950 www.tycothermal.com
VARIOTHERM 14 67 84 295 www.variotherm.pl
WIELAND 22 637 31 05 www.wieland.pl

Wodne 200–300 z /m2

Sumuj c ceny materia ów i robocizny, orientacyj-
nie mo na przyj  koszt 200–300 z /m2.
W konkretnych warunkach koszty te mog  zna-
cz co odbiega  od podanych. Nieop acalne jest 
wykonywanie instalacji ogrzewania wodnego na 
powierzchniach mniejszych ni  kilkadziesi t m2,
bo osprz t hydrauliczny i automatyka steruj ca

s  drogie, a trzeba je kupi  tak e do ma ych po-
wierzchni. 
Znaczn  cz  kosztów b dzie stanowi a roboci-
zna, bo wykonanie tej instalacji jest do  praco- 
i czasoch onne. Instalator mo e nieco zmniejszy
koszty materia ów, kupuj c je od ró nych produ-
centów.

Elektryczne 130–200 z /m2

Ten rodzaj instalacji mo na u o y  nawet na nie-
wielkiej powierzchni, np. tylko w  azience, bo naj-
dro sze s  same elementy grzejne. Instalacja wy-
maga o wiele mniej pracy ni  ogrzewanie wodne, 
zw aszcza  je li zdecydujemy si  na mat  zatopion
w warstwie kleju do p ytek lub foli  (nad któr  nie 
trzeba wykonywa  wylewki). 

–  ceny brut to – 

REKLAMA

nicowanej  mocy (od 60 do 175 W/m2), a wi c atwo je dobiera  do 

potrzeb: mata mo e by  g ównym ród em ogrzewania pomieszczenia 

lub zapewnia  jedynie efekt „ciep ej pod ogi”. 

Maty uk ada si  bezpo rednio pod posadzk , np. w warstwie kleju 

do p ytek albo na warstwie wyrównuj cej pod panele pod ogowe (spe-

cjalne ich odmiany). Poziom pod ogi niemal si  nie podnosi – najcie -

sze maty maj  zaledwie 1,5 mm grubo ci (przeznaczone s  w a nie pod 

panele).

Oczywi cie mata, w przeciwie stwie do kabli w warstwie wylewki, 

nie stanowi praktycznie adnego obci enia dla stropu.

W taki sposób ogrzewanie pod ogowego mo emy wykona  praktycz-

nie zawsze. Jest on szczególnie polecany w remontowanych domach 

oraz gdy „pod ogówk ” przewidujemy jedynie w niektórych pomiesz-

czeniach, np. tylko w azienkach, w których chcemy mie  komfortow

ciep  pod og .

Folie

To stosunkowo nowy materia  do ogrzewania pod ogowego, prze-

znaczony przede wszystkim pod panele i wyk adziny. Uk ada si  je 

tak jak maty, ale s  od nich jeszcze cie sze – maj  poni ej 0,5 mm 

grubo ci. Elementem grzejnym s  tu p askie pasy np. grafitu.

Uwaga! Folie maj  zwykle mniejsz  moc grzewcz  (na m2) ni  maty. 

Nie sprawdz  si  wi c w le izolowanych pomieszczeniach o du-

ych stratach ciep a. 


