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Dom Magdy i Rafa a w orach na l sku 

nie jest budynkiem nowym. Chocia  trzeba 

przyzna , e gruntowny remont, przebudo-

wa oraz podwy szenie o jedn  kondygna-

cj  zmieni y go prawie nie do poznania. 

Obecnie liczy trzy poziomy mieszkalne 

po oko o 88 m2 i spe nia marzenia swoich 

w a cicieli. O skali zmian dokonanych 

przez Magd  i Rafa a wiadczy  mog a naj-

lepiej elewacja budynku, na której odbija y

si  poszczególne fazy budowy.

– Wkrótce ju  ten niezbyt estetyczny widok 

zostanie przes oni ty nowym ociepleniem – 

stwierdza gospodarz. – Stare ze styropianu 

by o niezbyt dobrze wykonane, dltego zast -

pimy je nowym z we ny mineralnej.

Ogrzewanie domu w orach jest 

wykonane w oparciu o pod ogowe maty 

kapilarne zatopione w warstwie posadzki 

samopoziomuj cej. Tradycyjne grzejniki 

zastosowano tylko w piwnicy (z racji 

niskiej wysoko ci pomieszcze , wylewanie  

dodatkowej warstwy jastrychu by o tam 

niewskazane) oraz na korytarzach.

– Takie rozwi zanie pozwala na stworze-

nie ogrzewania pod ogowego, które w prze-

ciwie stwie do klasycznych rozwi za  ma 

bardzo ma  bezw adno  i niezwykle szyb-

ko reaguje na zmiany zadanej temperatury

– podkre la Tomasz wierczek reprezen-

tuj cy dystrybutora mat, a zarazem firm

instalacyjn . – Cienka warstwa posadzki 

nad kapilarami (oko o 1,5 cm) oraz niewiel-

kie odleg o ci mi dzy rurkami sprawiaj ,

e ciep o oddawane jest bardzo efektywnie 

i równomiernie.  Rezultatem jest bardzo 

krótki czas reakcji systemu i oszcz dno

energii przy jednoczesnym zapewnieniu 

maksymalnego komfortu.

– Nawet w pomieszczeniach, w których 

u o one s  kafelki, ciep o jest ju  po nieca-

ych  45 minutach i to przy temperaturze 

zasilania na poziomie zaledwie 40 stopni

– podkre la Rafa .

Maty kapilarne sk adaj  si  z du ej

liczby cienkich rurek wykonanych z poli-

propylenu. Rurki te maj  od 3,5 do 4,5 mm 

rednicy w zale no ci od tego, czy s

przeznaczone do umieszczenia w cianie, 

suficie, czy te  pod odze.

– Maty zapewniaj  u ytkownikom nie 

tylko maksymalny komfort dzi ki bardzo 

równomiernie ogrzanej pod odze – pod-

kre la Tomasz wierczek. – Mo liwo

pracy z odnawialnymi ród ami, takimi jak 

chocia by pompy ciep a, sprawia, e system 

ten jest równie  bardzo ekonomiczny.

Instalacj  w domu Magdy i Rafa a zasila 

wprawdzie gazowy kocio  kondensacyjny 

o mocy 24 kW, ale instalacja jest przygo-

towana w ten sposób, e w ka dej chwili 

mo na zmieni ród o zasilania, w a nie na 

pomp  ciep a. Niewielki gabarytowo kocio

umieszczony jest w piwnicy. Tam równie

(tyle e w innym pomieszczeniu) znajduje 

si  pozosta a cz  instalacji obs uguj cej 

Pojemno  cieplna, przewodnictwo 

wody i kapilary wykorzystywane 

s  od setek milionów lat przez 

istoty ywe, mi dzy innymi do 

regulacji temperatury. To w a nie 

dzi ki naczyniom w osowatym woda 

mo e bez przeszkód dociera  do 

poszczególnych komórek organizmu. 

Coraz popularniejsze maty 

kapilarne wzorowane s  na 

rozwi zaniach podpatrzonych 

w naturze, a wielu specjalistów 

uznaje to rozwi zanie za jeden 

z najlepszych systemów ogrzewania 

i... ch odzenia, który mo e wspó -

pracowa  zarówno z pomp  ciep a, 

jak i kot em niskotemperaturowym.

REPORTA  Z BUDOWY

Podpatruj c
y jastrychu by o tam 

na korytarzach.
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maty kapilarne. W instalacji przewidziane 

jest osobne sterowanie pomp  obiegow  dla 

instalacji grzejnikowej (piwnica, grzejniki 

na klatce schodowej) oraz osobne dla mat 

kapilarnych ogrzewaj cych pozosta e po-

mieszczenia. Ka de pi tro obs ugiwane jest 

przez osobn  pomp , która uruchamiana 

jest zawsze, kiedy chocia by jeden ze ste-

rowników prze czy si  na funkcj  grzania.

U o enie mat kapilarnych, wylanie 

jastrychu i spi cie wszystkich elementów 

instalacji (kot a, zbiornika c.w.u. oraz 

zbiornika buforowego) w przypadku 

du ego, b d  co b d , budynku w orach 

trwa o trzy tygodnie.

– Monta  ogrzewania pod ogowego jest 

szybszy i atwiejszy ni  kiedykolwiek dzi ki 

opatentowanemu systemowi po cze  – 

wspomina Tomasz wierczek. – W warun-

kach, kiedy budynek by  mocno wyzi biony

(monta u instalacji dokonano w grudniu 

– przyp. red.), najpierw pod czyli my

instalacj  grzejnikow . Pozwala o to na do-

prowadzenie temperatury w ca ym domu do 

takiego poziomu, i  mo na by o przyst pi

do monta u mat. Mimo to nale a o bardzo 

uwa a , gdy  w niskiej temperaturze

tworzywo, z którego wykonane s  maty, 

staje si  kruche.

Instalacja w domu Magdy i Rafa a zosta-

a zaprojektowana nast puj co: rozdzielacz 

w piwnicy rozdziela czynnik grzewczy 

na pi tra, a tam kolejne rozdzielacze zasi-

laj  poszczególne p tle grzewcze. Ka de

pomieszczenie w domu jest sterowane 

osobno. Liczba u ytych p tli zale y od 

wielko ci pomieszczenia i w orach waha 

si  od 1 do 4.

Próba instalacji odbywa a si  przy ci nie-

niu 10 barów, czyli znacznie wy szym od 

roboczego. O tym, jak wa ny jest ten etap 

prac, mo e wiadczy  fakt, e w trakcie 

podnoszenia ci nienia pojawi a si  drobna 

nieszczelno  na jednym z przy czy. Co 

ciekawe, zaczyna o ono traci  szczelno

dopiero powy ej 6 barów. Maksymalne 

robocze ci nienie w instalacji wynosi 

natomiast oko o 2,5 bara, poniewa  w domu 

Magdy i Rafa a wyst puje du a ró nica 

poziomów (oko o 10 metrów).

Istotnymi walorami ogrzewania za 

pomoc  ma kapilarnych, podkre lanymi 

przez wielu u ytkowników, jest swoboda 

w kszta towaniu przestrzeni mieszkalnej, 

bez konieczno ci uwzgl dniania grzejni-

ków przy urz dzaniu wn trza.

Jednak dla wielu inwestorów, szczególnie 

tych cierpi cych na alergi , znacznie 

bardziej istotn  zalet  jest brak ruchów 

konwekcyjnych powietrza. Ogranicza to 

bowiem rozprzestrzenianie si  kurzu, 

eruj cych na nim roztoczy oraz innych 

alergenów.  (m. .)

 W domu Magdy i Rafa a ród em ciep a jest 

kocio  kondensacyjny, ale ca a instalacja jest 

wykonana w taki sposób, e w ka dej chwili mo e

on by  zamieniony na pomp  ciep a
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Maty kapilarne na ka dym pi trze s

obs ugiwane przez jedn  pomp  obiegow .

Pozwala to na swobodne regulowanie temperatur

w poszczególnych cz ciach domu. Ogrzewanie 

grzejnikowe w piwnicy ma natomiast osobn  pomp

 Rozdzielacze znajduj ce si  w piwnicy 

dziel  czynnik grzewczy na poszczególne pi tra 

(w zale no ci od zapotrzebowania)

 Maty kapilarne wraz z rurkami doprowadzaj cymi 

wod

 Na wszystkich kondygnacjach kolejne 

rozdzielacze dokonuj  rozdzia u czynnika 

grzewczego na poszczególne p tle grzewcze
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UWAGA! CZYTELNIKOM ZAINTERESOWANYM MATAMI KAPILARNYMI CH TNIE PRZEKA EMY DODATKOWE INFORMACJE.

PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM E-MAIL: budujemydom@budujemydom.pl LUB PRZES ANIE TEGO KUPONU NA ADRES POCZTOWY BD

TAK, INTERESUJ MNIE MATY KAPILARNE. MOJE DANE ADRESOWE: imi : nazwisko: 

 kod: miejscowo : ulica: e-mail:

   podpis data 
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