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Grzejniki musz¹ zapewniaæ wymagan¹ dla

danego pomieszczenia moc przekazywania

ciep³a. A przy okazji ³atwo powinny daæ

utrzymaæ siê w czystoœci i mieæ estetyczny

wygl¹d. Moc grzewcza zale¿y od przewi-

dzianych dla instalacji parametrów pracy,

czyli temperatury wody zasilaj¹cej i po-

wrotnej. Choæ ostatecznie grzejniki mon-

tuje siê po zakoñczeniu prac wykoñcze-

niowych, to kupiæ powinniœmy je ju¿ na

etapie prac instalacyjnych, co pozwoli na

dok³adne ustalenie miejsca ich zamocowa-

nia. Najlepszym miejscem do monta¿u

grzejników s¹ œciany podokienne, gdy¿ za-

pewnia to równomierny rozk³ad tempera-

tury w pomieszczeniu i nie przeszkadza

w jego urz¹dzaniu. 

Jeœli okna siêgaj¹ pod³ogi, to zamiast

montowania grzejnika w g³êbi pomiesz-

czenia, lepiej umieœciæ go w kanale pod-

okiennym, przykrytym ozdobn¹ krat¹. Ta-

ki sposób instalacji trzeba przewidzieæ ju¿

na etapie wykonywania pod³ogi, by pozo-

stawiæ 40-50-cm wg³êbienie.

Co trzeba wiedzieæ
przed zakupem grzejników?

Co lepiej wybraæ,

ogrzewanie po pod³ogowe,

elektryczne czy wodne,

grzejnik p³ytowy czy

dekoracyjny, czym

ogrzewaæ sypialniê, salon

lub pokój dzieciêcy? Co

ma lepszy wp³yw na nasze

samopoczucie i zdrowie? 

To pytania, przed którymi

staj¹ wszyscy buduj¹cy

dom. A kiedyœ… by³o tak

prosto. Z trudem zdobyte

grzejniki ¿eberkowe

cieszy³y ka¿dego. Dlatego,

¿e by³y. Teraz czasy siê

zmieni³y. Na szczêœcie.

Hurra, niech ¿yj¹…

grzejnikowe dylematy!

Grzejnikowe dylematy

Grzejniki przekazuj¹ ciep³o na zasadzie

konwekcji albo promieniowania. 

Konwekcja to inaczej ruch powietrza

w pomieszczeniu. Grzejnik ogrzewa ota-

czaj¹ce go powietrze. Ciep³e powietrze, ja-

ko l¿ejsze, unosi siê do góry, a na jego

miejsce nap³ywa od do³u powietrze ch³od-

niejsze. 

Promieniowanie polega natomiast na

przekazywaniu ciep³a w postaci fal elek-

tromagnetycznych. Grzejnik oddaj¹cy cie-

p³o na drodze promieniowania ogrzewa

nie powietrze, tylko powierzchnie (np.

meble, œciany, cz³owieka, który znajduje

siê w pomieszczeniu). W niewielkim stop-

niu wzrasta równie¿ temperatura powie-

trza w pomieszczeniu, gdy¿ czêœæ ciep³a

przekazywana jest tak¿e przez konwekcjê. 

Typowo konwekcyjnym grzejnikiem jest

konwektor, grzejniki p³ytowe przekazuj¹

ciep³o zarówno na drodze konwekcji, jak

i promieniowania, a ogrzewanie p³aszczy-

znowe jest typowo promieniuj¹cym syste-

mem grzewczym. 

Jak grzej¹ grzejniki?

Przy ooknach ddo ppod³ogi wwarto zzamontowaæ ggrzejniki
kana³owe ((fot. RRegulus-SSystem)

Przy oogrzewaniu kkonwekcyjnym ppowietrze
unosi ssiê ddo ggóry

Ogrzewaniu pprzez ppromieniowanie nnie ttowarzyszy rruch ppowietrza ––
ciep³o jjest eemitowane ddo œœrodka ppomieszczenia
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OGRZEWANIE –– GGRZEJNIKI, PPOD£OGÓWKA

Grzejniki w instalacji c.o. pe³ni¹ funkcjê „przekaŸnika ciep³a” miêdzy kot³em

a pomieszczeniem. Ich rodzaj nie ma wiêkszego wp³ywu na zu¿ycie energii ciepl-

nej, ale wp³ywa na komfort cieplny, estetykê wnêtrz oraz ³atwoœæ utrzymania

w czystoœci. Obecnie najczêœciej montowane s¹ grzejniki p³ytowe, charakteryzuj¹-

ce siê estetycznym wygl¹dem, ma³¹ g³êbokoœci¹ monta¿ow¹ oraz wysok¹ efektyw-

noœci¹ grzewcz¹ (stosunek wymiarów do oddawanej mocy). Przeznaczone s¹ do

montowania w instalacjach typu zamkniêtego, a wiêc przy zasilaniu z kot³a gazo-

wego, olejowego lub na paliwo sta³e wspó³pracuj¹cego z wymiennikiem ciep³a.

Mog¹ byæ przystosowane do pod³¹czenia bocznego lub dolnego i praktycznie na-

daj¹ siê do monta¿u w ka¿dym pomieszczeniu. Drugi rodzaj czêsto instalowanych

grzejników to grzejniki ¿eberkowe (cz³onowe), g³ównie aluminiowe. Wysoka od-

pornoœæ na korozjê sprawia, ¿e mog¹ te¿ byæ montowane w instalacjach typu

otwartego. Oba wymienione rodzaje grzejników przekazuj¹ ciep³o czêœciowo na

drodze promieniowania, a czêœciowo dziêki konwekcji. Sprzyja to równomierne-

mu rozk³adowi temperatur w pomieszczeniu. Natomiast grzejniki konwektorowe

przekazuj¹ ciep³o przede wszystkim dziêki konwekcji, co wi¹¿e siê z intensyw-

nym ruchem powietrza oraz tworzeniem siê „ciep³ej poduszki” pod sufitem. 

Z tego wzglêdu przeznaczone s¹ g³ównie do montowania jako grzejniki kana³owe

umieszczane w pod³odze pod oknem, dziêki czemu tworzy siê kurtyna ciep³ego

powietrza, w miejscu gdzie straty ciep³a s¹ najwiêksze. Odrêbn¹ grupê stanowi¹ grzejniki 

³azienkowe i ozdobne produkowane czêsto w bardzo wymyœlnych kszta³tach. Traktowane s¹ 

jako element ogrzewania uzupe³niaj¹cego pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê dekoracyjn¹.

Grzejniki
¿eberkowe mmog¹

byæ sstosowane
w instalacjach

typu ootwartego
(fot. IInstal-

Projekt)

Grzejniki
konwektorowe tto
g³ównie ggrzejniki

kana³owe
(fot. RRegulus-

System)

Dobór mocy grzejnika zale¿y od zapotrzebowa-

nia na ciep³o danego pomieszczenia oraz para-

metrów pracy instalacji. Nie ma potrzeby pre-

cyzyjnego wyliczania jego mocy, bo warunki je-

go pracy ulegaj¹ ci¹g³ym zmianom, a w po-

mieszczeniu mog¹ te¿ funkcjonowaæ tzw. obce

Ÿród³a ciep³a, choæby oœwietlenie. Ponadto moc

grzejników okreœla siê dla ekstremalnie niskich

temperatur zewnêtrznych (-20°C) które wystê-

puj¹ rzadko i przez krótki czas. Wystarczaj¹ce

wiêc bêdzie przyjmowanie wskaŸnikowej mocy

grzejników, która w domach ocieplonych,

zgodnie z aktualnymi wymaganiami, wynosi

50-70 W/m2. Moc tak¹ powinien uzyskiwaæ

grzejnik przy nominalnych parametrach pracy

instalacji np. 70/50/20 i jeœli s¹ one inne, to

trzeba j¹ skorygowaæ wspó³czynnikiem poda-

wanym przez producenta grzejników.

Jak dobraæ moc
grzejnika? Ogóln¹ zasad¹ przy wyborze miejsca na za-

instalowanie grzejników s¹ takie miejsca,

gdzie wystêpuj¹ najwiêksze straty ciep³a.

Dziêki temu uzyskuje siê optymaln¹ cyr-

kulacjê powietrza i równomierne ogrzewa-

nie pomieszczenia. Miejscem „z wyboru”

s¹ wiêc strefy pod oknami, a tak¿e w pobli-

¿u drzwi. Jeœli okno – zw³aszcza du¿e – siê-

ga do samej pod³ogi, to najkorzystniej bê-

dzie umieœciæ w pod³odze grzejnik kana³o-

wy przykryty ozdobn¹ kratk¹. Jeœli z ja-

kichœ wzglêdów nie mo¿na ich tak zamon-

towaæ, to instalujemy je po bokach okna

przy czym lepiej za³o¿yæ dwa mniejsze po

obu stronach ni¿ jeden du¿y. W przypadku

zak³adania grzejnika na œcianie wewnêtrz-

nej powinniœmy nad nim umieœciæ os³onê

odchylaj¹c¹ (parapet), co skieruje cyrkula-

cjê powietrza do œrodka pomieszczenia.

W przeciwnym razie na œcianie szybko po-

jawi¹ siê ciemne smugi z osiadaj¹cego ku-

rzu, jak równie¿ bêdzie mniej korzystny

rozk³ad temperatury pomieszczenia. Obu-

dowanie grzejnika czy te¿ przys³oniêcie go

zas³onami, sprawia ¿e zmniejsza siê jego

przekazywanie ciep³a do pomieszczenia.

Jednak niekorzystne skutki obni¿onej wy-

dajnoœci grzewczej s¹ najczêœciej nieodczu-

walne, gdy¿ zas³ona na oknie daje dodatko-

w¹ izolacjê termiczn¹, co w pewnym stop-

niu kompensuje mniejsz¹ moc grzejnika.

Gdzie najlepiej jest umieœciæ grzejnik?

Jak dobraæ grzejnik do funkcji pomieszczenia?

Ÿród³em cciep³a ww ddomu mmog¹ bbyæ nnawet llampy
(fot. SSpotline)

Od mmiejsca mmonta¿u ggrzejnika zzale¿y ssposób
przekazywania pprzez nniego cciep³a ii rrozk³ad
temperatury ww ppomieszczeniu. NNajlepiej jjest
zamontowaæ ggrzejnik ppod ooknem

obudowa

strata ≈ 5% strata ≈ 15%

Na rrysunku ppokazane ss¹ pprzyk³adowe rrozwi¹zania
zabudowy ggrzejnika, kktóre ppowoduj¹ zzmniejszenie jjego
mocy ggrzewczej
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Grzejniki p³ytowe nale¿¹ do najczêœciej insta-

lowanych, co zawdziêczaj¹ estetycznemu wy-

gl¹dowi i wysokiej efektywnoœci przekazywa-

nia ciep³a. Dostêpne s¹ w kilku wersjach, ró¿-

ni¹cych siê liczb¹ p³yt grzejnych (jedno-, dwu

– i trzyp³ytowe) oraz sposobem pod³¹czenia

(przy³¹cza dolne lub boczne). Powinny byæ

montowane w zamkniêtych systemach ogrze-

wania – ze wzglêdu na przyspieszon¹ korozjê,

gdy woda obiegowa ma kontakt z powietrzem.

Grzejniki z pod³¹czeniem dolnym wyposa¿o-

ne s¹ w zawór regulacyjny, przystosowany do

zamontowania g³owicy termostatycznej. Przy

takim sposobie zasilania, po³¹czenie z rurami

wykonuje siê przy u¿yciu zestawu prostego

lub k¹towego, z zaworami odcinaj¹cymi, co

pozwala na zdemontowanie grzejnika bez ko-

niecznoœci spuszczania wody z ca³ej instalacji. 

Grzejniki cz³onowe z ¿eliwa lub aluminium

sk³adaj¹ siê z ³¹czonych segmentów, które

mo¿na montowaæ w zestawy ró¿nej d³ugoœci.

Montowane s¹ g³ównie w instalacjach typu

otwartego, gdy¿ charakteryzuj¹ siê wysok¹ od-

pornoœci¹ na korozjê. Grzejniki ¿eliwne s¹

ciê¿kie, dlatego nie mog¹ byæ montowane na

œciankach o s³abej wytrzyma³oœci, np. z p³yt

gipsowo-kartonowych. 

Grzejniki konwektorowe, ze wzglêdu na spo-

sób przekazywania ciep³a, instalowane s¹ czê-

sto jako kana³owe pod siêgaj¹cymi pod³ogi

oknami lub za meblami, tak¿e w kuchni i ³a-

zience. W przypadku montowania na œcianach

powinny byæ od góry os³oniête pó³k¹, która

skieruje strumieñ ciep³ego powietrza do wnê-

trza pomieszczenia. S¹ stosunkowo lekkie,

wiêc bez obawy mo¿na je wieszaæ równie¿ na

œciankach w systemach lekkiej zabudowy. 

Grzejniki ozdobne – montowane najczêœciej

w ³azienkach – pe³ni¹ jednoczeœnie funkcjê

suszarki do rêczników. Mog¹ byæ wyposa¿one

dodatkowo w grza³kê elektryczn¹, co umo¿li-

wia ogrzewanie ³azienki, gdy instalacja cen-

tralnego ogrzewania jest wy³¹czona. Jest to

wygodny sposób na dogrzanie ³azienki, czy

te¿ uzyskanie efektu „ciep³ego rêcznika”.

Najczêœciej sstosowane ww ddomach jjednorodzinnych ss¹
grzejniki pp³ytowe ((fot. VVNH FFabryka GGrzejników)

Alternatyw¹ ss¹ ggrzejniki kkonwektorowe

Najciekawsz¹ oopcj¹ ss¹ ggrzejniki oozdobne. NNiestety ddos-
tarczaj¹ oone nnajmniej cciep³a ((fot. PPurmo, RRettig HHeating)

Mo¿na wwybraæ zzarówno ccienki ggrzejnik bbez oo¿ebrowania
– ttyp 110 ((a), nnajbardziej ppopularny ggrzejnik ddwup³ytowy
z ppodwójnym oo¿ebrowaniem –– ttyp 222 ((b) llub nnawet
grzejnik ttrzyp³ytowy zz ppotrójnym oo¿ebrowaniem
– ttyp 333 ((c). PPierwsza ccyfra ooznacza lliczbê pp³yt,
druga –– lliczbê oo¿ebrowañ.

Typ grzejnika a miejsce monta¿u i zastosowanie

a)

b)

c)

Wiêkszoœæ instalowanych grzejników to

grzejniki p³ytowe z zasilaniem dolnym. Do-

prowadzane do nich rury mog¹ wychodziæ

bezpoœrednio z pod³ogi lub ze œciany. Lepsze

jest pod³¹czenie œcienne, gdy¿ rury s¹ wtedy

praktycznie niewidoczne, nie trzeba przyci-

naæ posadzki i wygodniej siê sprz¹ta. Este-

tyczne i wygodne pod³¹czenie grzejników

umo¿liwiaj¹ zestawy przy³¹czeniowe, wypo-

sa¿one w zawory odcinaj¹ce (mo¿na dziêki

temu zdemontowaæ grzejnik bez opró¿niania

instalacji!) i z³¹czki przystosowane do zaci-

œniêcia na ró¿nych rodzajach rur.

Jeœli rury prowadzone s¹ w pod³odze, precy-

zyjne wykonanie odga³êzienia jest doœæ

skomplikowane, zw³aszcza w przypadku in-

stalacji z rur elastycznych, których nie mo¿-

na zbyt mocno wyginaæ. W instalacjach

z miêkkich rur miedzianych lub rur war-

stwowych problem ten mo¿na rozwi¹zaæ wy-

konuj¹c pod³¹czenia z rur i kszta³tek mie-

dzianych. W niektórych systemach rur poli-

propylenowych dostêpne s¹ specjalne zespo-

lone kszta³tki przy³¹czeniowe, które równie¿

pozwalaj¹ na wykonanie próby ciœnieniowej

instalacji bez koniecznoœci zaœlepiania koñ-

cówek rur. Na zakoñczeniu rur przy pod³¹-

czeniu do baterii musi byæ zawsze zamonto-

wane (na sztywno do œciany) kolano. Zapo-

biega to uszkadzaniu rur i po³¹czeñ przy

monta¿u lub demonta¿u armatury. 

Jak pod³¹czaæ grzejniki?

Przy³¹cze ggrzejnikowe
(fot. OOventrop)Mocowanie rrur nna sszlichcie ppod³ogowej
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OGRZEWANIE –– GGRZEJNIKI, PPOD£OGÓWKA

W domach jednorodzinnych najkorzystniejszy jest system

ogrzewania mieszanego – gdy funkcjonuje ogrzewanie grzejni-

kowe i pod³ogowe. Dziêki temu ³¹czymy zalety obu systemów,

a jednoczeœnie eliminujemy przynajmniej czêœciowo wady ka¿-

dego z nich. Zastosowanie wy³¹cznie ogrzewania grzejnikowego

wymaga przede wszystkim znalezienia odpowiedniego miejsca

do ich zamontowania, co czêsto utrudnia przewidzian¹ aran¿a-

cjê wnêtrz. Jeœli nie znajdziemy dla nich miejsca pod oknami,

to przy innej lokalizacji nie tylko bêd¹ przeszkadzaæ, ale rów-

nie¿ nie zapewni¹ równomiernej temperatury. Podobnie w po-

mieszczeniach wysokich np. w salonie otwartym a¿ po dach

trudno bêdzie uzyskaæ po¿¹dan¹ temperaturê przy pod³odze,

gdy¿ pojawia siê efekt kominowy, gdzie ciep³e powietrze szybko

wêdruje pod dach. Z kolei sama pod³ogówka ogranicza mo¿li-

woœci dowolnego wykoñczenia pod³ogi jak i rozstawienia mebli,

a du¿a bezw³adnoœæ cieplna instalacji ogranicza szybkie reago-

wanie na zmiany temperatury zewnêtrznej. Natomiast dziêki

po³¹czeniu obu systemów uzyskujemy wiêksza swobodê w aran-

¿acji wnêtrz, równomierny rozk³ad temperatury oraz dynamicz-

ne reagowanie na zmiany pogodowe. Klasyczny uk³ad takiego

ogrzewania to pod³ogówka w salonie, holu, ³azienkach wspoma-

gana ewentualnie grzejnikami, natomiast w sypialniach montu-

jemy jedynie grzejniki. Wspó³praca obu systemów wymaga roz-

budowania uk³adów steruj¹cych, gdy¿ pracuj¹ one optymalnie

przy ró¿nych parametrach wody na zasilaniu i powrocie.

Co lepsze – grzejniki czy ogrzewanie pod³ogowe?

Najlepszym rrozwi¹zaniem
jest zzastosowanie

grzejników ii ppod³ogówki
w jednej iinstalacji

fot. BBuderus

Ogrzewanie pod³ogowe – w porównaniu

z tradycyjnymi grzejnikami – ma swoje zale-

ty oraz wady. Podstawowym warunkiem,

umo¿liwiaj¹cym u³o¿enie ogrzewania pod³o-

gowego, jest dostateczna izolacyjnoœæ cieplna

pomieszczeñ – w stosunku do efektywnej po-

wierzchni grzewczej. Moc takiego ogrzewa-

nia jest bowiem ograniczona z jednej strony

woln¹ od umeblowania powierzchni¹ pod³o-

gi, z drugiej temperatur¹ dotykow¹, która nie

powinna przekraczaæ 28°C dla pomieszczeñ

mieszkalnych i 32°C dla ³azienek. Przy wy¿-

szych temperaturach wzrasta m.in. unoszenie

kurzu, a podwy¿szona ciep³ota niekorzystnie

wp³ywa na organizm ludzki. 

Trzeba te¿ braæ pod uwagê rodzaj wykoñcze-

nia pod³ogi, który w znacz¹cy sposób wp³ywa

na iloœæ przekazywanej energii cieplnej.

Orientacyjnie mo¿na przyj¹æ, ¿e z 1 m2 po-

wierzchni grzejnej pod³ogi z ok³adzin¹ z p³y-

tek ceramicznych uzyskamy ok. 80 W mocy,

a przy parkiecie drewnianym ju¿ tylko

ok. 40 W. 

Podstawow¹ zalet¹ ogrzewania pod³ogowego

jest zapewnienie korzystnego rozk³adu tem-

peratury w pomieszczeniu. Dziêki ciep³ej

pod³odze w strefie przebywania ludzi otrzy-

muje siê optymaln¹ temperaturê, natomiast

pod sufitem jest nieco ch³odniej. Dlatego ten

rodzaj ogrzewania polecany jest szczególnie

do wysokich pomieszczeñ. Nieco mniejsze

jest te¿ zu¿ycie energii – szacunkowo

o 5-10% w stosunku do ogrzewania grzejni-

kowego.

Wad¹ ogrzewania pod³ogowego s¹ przede

wszystkim ograniczenia w wykoñczeniu po-

sadzki (nie mo¿na np. po³o¿yæ dywanu) jak

i w swobodnym rozmieszczeniu mebli.

Uk³ad wymaga te¿ bardziej rozbudowanej

aparatury steruj¹cej, a du¿a bezw³adnoœæ

cieplna utrudnia szybkie nagrzanie pomiesz-

czenia po d³u¿szej przerwie. Jako ogrzewanie

podstawowe najczêœciej instaluje siê wodne

ogrzewanie pod³ogowe – g³ównie ze wzglêdu

na mo¿liwoœæ korzystania z tañszych Ÿróde³

ciep³a. Natomiast ogrzewanie elektryczne

montujemy jako dodatkowe, w celu uzyska-

nia efektu ciep³ej pod³ogi, np. w ³azience.

Jakie s¹ zalety i wady ogrzewania pod³ogowego?

Wodne oogrzewanie ppod³ogowe mmo¿emy zzamontowaæ ww ca³ym ddomu ((fot. KKisan)

fot. KKAN
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W instalacjach ogrzewania pod³ogowego stosowane s¹ miêkkie rury

miedziane, rury polipropylenowe (PP) oraz rury warstwowe typu 

PE-X/Al/PE. Ka¿dy rodzaj rur ma nieco inne w³aœciwoœci, ale prak-

tycznie nie ma istotnych ró¿nic w ich trwa³oœci i niezawodnoœci. 

Decyduj¹ce znaczenie maj¹ tu jakoœæ samego materia³u oraz prawid³o-

we wykonanie instalacji. 

Rury miedziane s¹ stosunkowo drogie i przy uk³adaniu w ogrzewaniu

pod³ogowym powinny byæ os³oniête tzw. peszlem – koszulk¹ ochron-

n¹ z tworzywa. Zabezpiecza to miedŸ przed korozyjnym oddzia³ywa-

niem wylewki betonowej i umo¿liwia zachodzenie zjawiska rozsze-

rzalnoœci cieplnej rur. 

Rury polipropylenowe do ogrzewania pod³ogowego musz¹ mieæ tzw.

barierê antydyfuzyjn¹ – w postaci specjalnej folii, która zapobiega

przenikaniu tlenu do wody grzejnej. Rury te mo¿na uk³adaæ bezpo-

œrednio w wylewce betonowej, jednak d³ugoœæ prostych odcinków nie

mo¿e przekraczaæ 5 m. Rury PP wymagaj¹ uk³adania w doœæ sztyw-

nych uchwytach lub monta¿u na gor¹co, poniewa¿ zagiêcia maj¹ ten-

dencjê do prostowania siê. 

Tych wad pozbawione s¹ rury warstwowe, produkowane w ró¿nych

zestawieniach poszczególnych warstw – najczêœciej z polietylenu sie-

ciowanego (PE-X), aluminium (Al) i polietylenu wysokiej gêstoœci

(PE). Warstwa aluminium zabezpiecza przed dyfuzj¹ tlenu, zmniejsza

rozszerzalnoœæ ciepln¹ rury i zapewnia tzw. brak pamiêci kszta³tu – po

wygiêciu rura nie wraca do poprzedniej formy. 

Przy monta¿u ogrzewania pod³ogowego, niezale¿nie od rodzaju u¿y-

tych rur, nale¿y przestrzegaæ zasady uk³adania pêtli grzewczych z jed-

nego odcinka, bez jakichkolwiek z³¹czek. Jego d³ugoœæ nie powinna

przekraczaæ 50 m. 

Rury montuje siê w uk³adzie zygzakowym – z podzia³em na sekcje

o d³ugoœci do ok. 100 m. 

Z jakich rur wykonuje siê wodne ogrzewanie pod³ogowe?

Wodne ogrzewanie pod³ogowe wykonuje siê na etapie

prac instalacyjnych z tym, ¿e wczeœniej trzeba uwzglêd-

niæ gruboœæ niezbêdnych warstw w celu uzyskania jed-

nakowego poziomu pod³óg we wszystkich pomieszcze-

niach. Przeciêtnie gruboœæ warstw ogrzewania pod³ogo-

wego nad pomieszczeniami ogrzewanymi wynosi 12 cm,

a przy pod³ogach na gruncie 16-20 cm. Pierwsz¹ war-

stw¹ uk³adan¹ na stropie lub betonowym podk³adzie na

gruncie jest ocieplenie ze styropianu EPS 100 o grubo-

œci 5-15 cm. Na styropianie uk³adana jest folia izolacyj-

na, która chroni przed przenikaniem wilgoci, jak te¿ za-

bezpiecza przed wnikaniem betonu miêdzy p³yty pod-

czas wylewania jastrychu. Kolejnym etapem jest

umieszczenie listew monta¿owych i umocowanie

w nich rur grzewczych. Po nape³nieniu rur wod¹

i sprawdzeniu szczelnoœci wylewany jest betonowy ja-

strych z dodatkiem œrodka plastyfikuj¹cego. Przy wiêk-

szych powierzchniach wskazane jest u³o¿enie w wylew-

ce betonowej siatki przeciwprê¿nej. Gruboœæ jastrychu

nie powinna byæ mniejsza ni¿ 6 cm i musi byæ on oddy-

latowany od wszystkich œcian paskami z materia³u ela-

stycznego tworz¹c w ten sposób p³ywaj¹cy podk³ad. Me-

tody suchej praktycznie nie stosuje siê.

Jak wykonaæ wodne ogrzewanie pod³ogowe?

Do oogrzewania ppod³ogowego sstosuje ssiê rrury zz ttworzyw ssztucznych ((najczêœciej
polibutylen ii ppolietylen) aalbo mmiedziane. ŒŒrednice pprzewodów mmaj¹ ood 112 ddo 222 mmm
(fot WWavin MMetalplast BBuk, WWieland PPolska)

Rury ww wwodnym oogrzewaniu
pod³ogowym mmontuje ssiê
zygzakowoSchemat wwodnego oogrzewania ppod³ogowego

rozdzielacz

posadzka

rura
grzewcza

folia
polietylenowa

mocowanie rur

jastrych

strop

izolacja cieplna

Przekrój pprzez ppod³ogê zz wwodnym oogrzewaniem ppod³ogowym

listwa przypod³ogowa

elastyczna masa

taœma izolacyjna na obrze¿ach z foli¹ PE

jastrych p³ywaj¹cy

rura grzewcza

uchwyty rury

izolacja (polistyren)

cienka warstwa zaprawy

posadzka kamienna

folia

strop

œciana

ty
nk

35
65

ogrzewanie czesc 4.qxd  2007-06-20  16:18  Page 76



77

OGRZEWANIE –– GGRZEJNIKI, PPOD£OGÓWKA

Wodne ogrzewanie pod³ogowe mo¿e

wspó³pracowaæ z ka¿dym Ÿród³em ciep³a,

pod warunkiem ¿e temperatura zasilania

czêœci pod³ogowej nie przekroczy 50°C.

Ogrzewanie pod³ogowe wykonane jest ja-

ko oddzielny obieg. Dziêki temu mo¿e

ono pracowaæ niezale¿nie od pozosta³ej

czêœci instalacji, a tak¿e pozwala na uzy-

skanie po¿¹danej temperatury w systemie

tzw. domieszania wody zasilaj¹cej. Umo¿-

liwia to wspó³pracê np. z kot³em wêglo-

wym o wy¿szej temperaturze wody zasila-

j¹cej. Niezale¿ny obieg pod³ogowy wyma-

ga zamontowania termostatycznego za-

woru czterodro¿nego i dodatkowej pom-

py obiegowej.

Jak dobraæ kocio³ i instalacjê do
ogrzewania pod³ogowego?

Ogrzewanie wwodne zz oogrzewaniem ppod³ogowym zzasilanym ppoprzez rrozdzielacz

naczynie wzbiorcze
przeponowe

ograniczenia maksymalnej
temperatury wody zasilaj¹cej

rozdzielacz
wê¿ownica

kocio³

pompa
obiegowa

samoczynny zawór
odpowietrzaj¹cy

termostat

zasilanie 230 V

posadzka

wylewka betonowa 3-5 cm

wylewka betonowa 1-2 cm

styropian

czujnik

kabel grzejny

pod³o¿e

Konstrukcja ppod³ogi zz oogrzewaniem eelektrycznym

Elektryczna mmata ggrzejna
(fot. DDanfoss)

Kabel ggrzejny zzasilany jjednostronnie ((a), ddwustronnie ((b)

a)

b)

Ogrzewanie elektryczne mo¿e byæ u³o¿one

przy u¿yciu kabli grzejnych, mat lub folii.

Wybór materia³u zale¿y przede wszystkim

od tego, na jakim etapie budowy uk³adane

jest pod³ogowe ogrzewanie elektryczne.

Kable grzejne trzeba „zatopiæ” w warstwie

wylewki betonowej o gruboœci przynaj-

mniej 5 cm. U³o¿enie ich powinno odby-

waæ siê na etapie wykonywania podk³adów

pod³ogowych. Kable wystêpuj¹ w dwóch

odmianach – jako jedno- lub dwustronnie

zasilane. Lepsze s¹ te pierwsze, gdy¿ do

pr¹du pod³¹czamy tylko jeden ich koniec

i ³atwiej jest nam je u³o¿yæ. 

Maty i folie k³adzione s¹ bezpoœrednio

pod pokryciem pod³ogowym np. pod p³yt-

kami ceramicznymi, zatem montujemy je

podczas wykoñczenia pod³óg. 

Mata grzejna sk³ada siê z gêstej siatki

z tworzywa sztucznego i wplecionego

w ni¹ cienkiego kabla grzejnego. Jej

gruboœæ nie przekracza 3 mm.

Z czego wykonaæ
ogrzewanie
pod³ogowe
elektryczne?
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Sposób wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania pod³ogowego zale¿y od ro-

dzaju u¿ytych elementów grzejnych. W przypadku uk³adania kabli sposób postê-

powania jest taki sam jak przy wykonywaniu ogrzewania wodnego, z tym, ¿e za-

miast listew monta¿owych mo¿na kable mocowaæ do siatki stalowej pe³ni¹cej jed-

noczeœnie funkcjê warstwy przeciwprê¿nej. W przypadku u¿ycia mat grzejnych

uk³adane s¹ one na jastrychu pod³ogowym bezpoœrednio pod p³ytkami pod³ogowy-

mi. Odpowiednio przyciêt¹ matê przykleja siê klejem do p³ytek, a po jego wy-

schniêciu nanosi nastêpn¹ warstwê elastycznej zaprawy klejowej i mocuje p³ytki

ceramiczne.

Jak wykonaæ
elektryczne ogrzewanie pod³ogowe?

Etapy mmonta¿u mmaty ggrzejnej ((fot. DDanfoss)

Elementem grzejnym domu, oprócz ogrzewania pod³ogowego, mog¹ te¿ byæ jego œciany

lub sufit. Ogrzewanie œcienne uk³adane jest podobnie jak pod³ogowe i os³aniane tynkiem

tradycyjnym lub p³ytami gipsowo-kartonowymi. Zasadnoœæ stosowania takiego rozwi¹za-

nia jest jednak doœæ problematyczna,

gdy¿ rury, u³o¿one na œcianach zewnêtrz-

nych, zwiêkszaj¹ straty ciep³a (wiêksza

ró¿nica temperatur), jak te¿ ograniczaj¹

mo¿liwoœæ zawieszenia czegokolwiek na

œcianie (³atwo wtedy przedziurawiæ rurê).

Z za³o¿enia ogrzewanie œcienne i sufitowe

przeznaczone s¹ g³ównie do wspó³pracy

z pomp¹ ciep³a, która mo¿e wówczas pra-

cowaæ w niskich temperaturach wody za-

silaj¹cej (30-35°C). 

W ogrzewaniu sufitowym wykorzystuje

siê elektryczne folie grzewcze emituj¹ce

promieniowanie podczerwone. Jednak

w domach jednorodzinnych praktycznie

nie maj¹ one zastosowania, gdy¿ narzuca-

j¹ sposób wykoñczenia sufitu, a w po-

mieszczeniu trudno jest utrzymaæ stabil-

n¹ temperaturê.

A mo¿e ogrzewanie œcienne lub sufitowe?

Przy wykonywaniu ogrzewania pod³ogowego

najczêœciej pope³niane s¹ nastêpuj¹ce b³êdy: 

n brak zagêszczenia rur grzewczych w stre-

fach przyokiennych; 

n zbyt cienka warstwa wylewki betonowej

(powinna wynosiæ co najmniej 6,5 cm); 

n brak zbrojenia przeciwprê¿nego w wylewce

lub nie dodanie œrodka plastyfikuj¹cego do

betonu;

n nieuwzglêdnienie rodzaju posadzki przy

okreœlaniu mocy grzewczej; 

n w³¹czenie pod³ogówki bezpoœrednio

w obieg powrotny pozosta³ej czêœci 

instalacji grzewczej; 

n ³¹czenie rur przykrytych jastrychem; 

n niedostateczna gruboœæ cieplnej izolacji

podpod³ogowej.

O czym jeszcze warto
wiedzieæ?

Ogrzewanie pod³ogowe mo¿e byæ zasilane

równie¿ z kot³a na paliwo sta³e, pod wa-

runkiem zamontowania w obiegu kot³o-

wym wymiennika ciep³a. Dziêki temu in-

stalacja grzewcza bêdzie pracowaæ w uk³a-

dzie zamkniêtym z ciœnieniowym naczy-

niem wzbiorczym. Konieczne jest tak¿e

zamontowanie

na obiegu

ogrzewania pod-

³ogowego zawo-

ru czterodro¿-

nego – pozwoli

to obni¿yæ tem-

peraturê zasila-

nia pod³ogówki.

Czy mo¿liwa jest
wspó³praca
pod³ogówki z kot³em
na paliwo sta³e?

fot. EElektra

fot. WWieland fot. SSAS
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Ogrzewanie akumulacyjne ma za zadanie zmagazynowaæ ciep³o, gdy jest ono dostarczane

w nadmiarze w stosunku do aktualnych potrzeb lub te¿ gdy chcemy wykorzystaæ pr¹d, pobiera-

ny w czasie obowi¹zywania ni¿szej ceny energii elektrycznej. W pierwszym przypadku s¹ to izo-

lowane zbiorniki magazynuj¹ce gor¹c¹ wodê, dostarczan¹ z kot³a, opalanego szybko spalaj¹cym

siê paliwem np. drewnem czy s³om¹. Dziêki temu utrzymujemy stabiln¹ temperaturê w po-

mieszczeniach, a obs³uga kot³a mo¿e odbywaæ siê w wiêkszych odstêpach czasu. Elektryczne

ogrzewanie akumulacyjne pozwala natomiast na pobieranie pr¹du jedynie w czasie obowi¹zywa-

nia tzw. II taryfy op³at. W domach jednorodzinnych instalujemy wtedy piece akumulacyjne

z dynamicznym roz³adowaniem, które umo¿liwiaj¹ dostosowanie iloœci, oddawanego ciep³a do

aktualnych potrzeb. „£adowanie pieca” odbywa siê w godzinach 22-6 oraz 13-15, zatem jego

moc powinna byæ ok. dwukrotnie wy¿sza ni¿ w przypadku instalowania grzejników o sta³ym

poborze pr¹du. Wykonanie akumulacyjnego ogrzewania pod³ogowego to tak¿e sposób na wyko-

rzystanie tañszej energii elektrycznej. Od zwyk³ego ró¿ni siê ono tym, ¿e jastrych, w którym po-

prowadzone s¹ kable grzejne jest znacznie grubszy (ok. 10-12 cm).

Kiedy warto zastosowaæ ogrzewacze akumulacyjne?

Instalacje przeciwoblodzeniowe stosowane s¹

w orynnowaniu, co zapobiega tworzeniu siê

sopli i zatykaniu lodem rur odp³ywowych,

a tak¿e na schodach i podjazdach. Elementem

grzejnym s¹ kable grzejne dostosowane moc¹

i pow³ok¹ zewnêtrzn¹ do uk³adania luŸno

(np. w rynnach) lub pod nawierzchni¹. Zwy-

k³e kable grzejne musz¹ wspó³pracowaæ z ter-

mostatem, który przy spadku temperatury

poni¿ej progu zamarzania za³¹czy ogrzewanie.

S¹ równie¿ dostêpne tzw. kable samoograni-

czaj¹ce siê, których moc grzejna roœnie wraz

ze spadkiem temperatury zewnêtrznej,

a powy¿ej pewnej wartoœci samoczynnie 

wy³¹czaj¹ siê.

Co to jest ogrzewanie przeciwoblodzeniowe i gdzie siê je stosuje?

Ogrzewanie pprzeciwoblodzeniowe sstosuje ssiê nnajczêœciej ww rrynnach ((a), nna sschodach ((b) ii nna ppodjazdach ((c)

Typowym oogrzewaczem mmagazynuj¹cym cciep³o jjest ppiec
akumulacyjny zz ddynamicznym rroz³adowaniem
(fot. EElektra)

Koszty eksploatacyjne ogrzewania elektrycznego s¹ najwy¿sze w porów-

naniu z innymi systemami, jednak ich zalet¹ s¹ niskie nak³ady inwesty-

cyjne. Grzejniki elektryczne s¹ czêsto montowane jako ogrzewanie wspo-

magaj¹ce np. w domach ogrzewanych kominkiem lub w celu dogrzania

³azienki. W pomieszczeniach mieszkalnych instalowane s¹ przede wszyst-

kim grzejniki konwektorowe wyposa¿one w indywidualny termostat

utrzymuj¹cy nastawion¹ temperaturê w pomieszczeniu lub te¿ w³¹czone

w system automatycznego sterowania, co pozwala na programowanie ich

pracy. Funkcjê grzewczo-ozdobn¹ mog¹ pe³niæ grzejniki p³ytowe – ka-

mienne lub promienniki podczerwieni, ale z regu³y wykorzystywane s¹

jedynie jako uzupe³nienie ogrzewania podstawowego. W ³azienkach warto

natomiast zamontowaæ termowentylatory uruchamiane jedynie na czas

korzystania z tego pomieszczenia. Nie trzeba wtedy zwiêkszaæ mocy

grzewczej ogrzewania podstawowego (zalecana temperatura w ³azience to

24°C) i przy zachowaniu komfortu uzyskujemy w ten sposób oszczêdno-

œci w kosztach ogrzewania.

Jakie grzejniki elektryczne warto zastosowaæ w domu?

Grzejniki eelektryczne mmog¹ ttak¿e
pe³niæ ffunkcjê oozdobn¹
(fot. BBursa)

Grzejnik ppromiennikowy nnaro¿ny
mo¿na zzamontowaæ ww niewyko-
rzystywanym kk¹cie ((fot. BBursa)

a) ffot. EElektra b) ffot. EElektra c) ffot. DDanfoss
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