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GRZEJNIKI
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Grzejniki przekazuj¹ ciep³o na zasa-

dzie konwekcji albo promieniowa-

nia. Konwekcja to inaczej unoszenie siê

ciep³a wywo³ane ruchem powietrza

w pomieszczeniu. Grzejnik ogrzewa ota-

czaj¹ce go powietrze. Ciep³e powietrze,

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

miejsce nap³ywa od do³u powietrze

ch³odniejsze. 

Promieniowanie polega natomiast na

przekazywaniu ciep³a w postaci fal

elektromagnetycznych.

Grzejnik oddaj¹cy ciep³o na drodze

promieniowania ogrzewa nie powie-

trze, tylko powierzchnie (np. meble,

œciany, cz³owieka, który znajduje siê

w pomieszczeniu). 

W niewielkim stopniu wzrasta rów-

nie¿ temperatura powietrza w po-

mieszczeniu, gdy¿ czêœæ ciep³a prze-

kazywana jest tak¿e przez konwekcjê. 

Typowo konwekcyjnym grzejnikiem

jest konwektor, grzejniki p³ytowe

przekazuj¹ ciep³o zarówno na drodze

konwekcji, jak i promieniowania,

a ogrzewanie p³aszczyznowe jest ty-

powo promieniuj¹cym systemem

grzewczym.

Grzejniki musz¹ zapewniaæ wymagan¹

dla danego pomieszczenia moc prze-

kazywania ciep³a. A przy okazji ³atwo

powinny daæ utrzymaæ siê w czystoœci

i mieæ estetyczny wygl¹d. Moc grzewcza

zale¿y od przewidzianych dla instalacji

p a r a m e -

trów pra-

cy, czyli

tempera-

tury wody

zasilaj¹cej

i powrot-

nej. Choæ

ostatecz-

nie grzej-

niki mon-

tuje siê po zakoñczeniu prac wykoñcze-

niowych, to kupiæ powinniœmy je ju¿ na

etapie prac instalacyjnych, co pozwoli na

dok³adne ustalenie miejsca ich zamoco-

wania. Najlepszym miejscem do monta-

¿u grzejników s¹ œciany podokienne,

gdy¿ zapewnia to równomierny rozk³ad

temperatury w pomieszczeniu i nie prze-

szkadza w jego urz¹dzaniu. 

Jeœli okna siêgaj¹ pod³ogi, to zamiast

montowania grzejnika w g³êbi po-

mieszczenia, lepiej umieœciæ go w ka-

nale podokiennym, przykrytym ozdob-

n¹ krat¹. Taki sposób instalacji trzeba

przewidzieæ ju¿ na etapie wykonywania

pod³ogi, by pozostawiæ 40-50-cm wg³ê-

bienie.

Co trzeba wiedzieæ przed zakupem
grzejników?

Dobór mocy grzejnika zale¿y od za-

potrzebowania na ciep³o danego

pomieszczenia oraz parametrów pracy

instalacji. Nie ma potrzeby precyzyjne-

go wyliczania jego mocy, bo warunki

pracy grzejnika ulegaj¹ ci¹g³ym zmia-

nom, a w pomieszczeniu mog¹ te¿

funkcjonowaæ tzw. obce Ÿród³a ciep³a,

choæby oœwietlenie. Ponadto moc grzej-

ników okreœla siê dla ekstremalnie ni-

skich temperatur zewnêtrznych (-20°C)

które wystêpuj¹ rzadko i przez krótki

czas. Wystarczaj¹ce wiêc bêdzie przyj-

mowanie wskaŸnikowej mocy grzejni-

ków, która w domach ocieplonych

zgodnie z aktualnymi wymaganiami,

wynosi 50-70 W/m2. Moc tak¹ powi-

nien uzyskiwaæ grzejnik przy nominal-

nych parametrach pracy instalacji np.

70/50/20 i jeœli s¹ one inne, to trzeba j¹

skorygowaæ wspó³czynnikiem podawa-

nym przez producenta grzejników.

Grzejniki
Gdy kocio³ ju¿ kupiony przychodzi pora na grzejniki. 

Do wyboru mamy p³ytowe (najbardziej popularne), 

drabinkowe – dekoracyjne (najczêœciej 

stosowane w ³azienkach), tradycyjne ¿eberkowe oraz 

konwektorowe (montowane np. w pod³odze) i grzejniki 

elektryczne. Wybór nie jest ³atwy, bo mo¿liwoœci wiele.

Jak grzej¹ grzejniki?

Przy ooknach ssiêgaj¹cych ddo ppod³ogi wwarto zzamontowaæ

grzejniki kkana³owe

Jak dobraæ moc grzejnika?
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Przy ogrzewaniu kkonwekcyjnym ppowietrze uuno-

si ssiê ddo ggóry

Ogrzewaniu pprzez ppromieniowanie nnie ttowarzy-

szy rruch ppowietrza –– cciep³o jjest eemitowane ddo

œrodka ppomieszczenia
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Grzejniki w instalacji c.o. pe³ni¹ funkcjê „przekaŸnika ciep³a”

miêdzy kot³em a pomieszczeniem. Ich rodzaj nie ma wiêksze-

go wp³ywu na zu¿ycie energii cieplnej, ale wp³ywa na komfort

cieplny, estetykê wnêtrz oraz ³atwoœæ utrzymania w czystoœci.

Obecnie najczêœciej montowane s¹ grzejniki p³ytowe, charaktery-

zuj¹ce siê estetycznym wygl¹dem, ma³¹ g³êbokoœci¹ monta¿ow¹

oraz wysok¹ efektywnoœci¹ grzewcz¹ (stosunek wymiarów do od-

dawanej mocy). Przeznaczone s¹ do montowania w instalacjach ty-

pu zamkniêtego, a wiêc przy zasilaniu z kot³a gazowego, olejowego

lub na paliwo sta³e wspó³pracuj¹cego z wymiennikiem ciep³a. Mo-

g¹ byæ przystosowane do pod³¹czenia bocznego lub dolnego i prak-

tycznie nadaj¹ siê do mon-

ta¿u w ka¿dym pomiesz-

czeniu. Drugi rodzaj czê-

sto instalowanych grzejni-

ków to grzejniki ¿eberko-

we (cz³onowe), g³ównie

aluminiowe. Wysoka od-

pornoœæ na korozjê spra-

wia, ¿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 równomiernemu rozk³adowi temperatur w pomieszczeniu.

Natomiast grzejniki konwektorowe przekazuj¹ ciep³o przede

wszystkim dziêki konwekcji, co wi¹¿e siê z intensywnym ru-

chem powietrza oraz tworzeniem siê „ciep³ej poduszki” pod su-

fitem. 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 grzej-

niki ³azienkowe i ozdob-

ne produkowane czêsto

w bardzo wymyœlnych

kszta³tach. Traktowane s¹

jako element ogrzewania

uzupe³niaj¹cego pe³ni¹cy

jednoczeœnie funkcjê de-

koracyjn¹.

O góln¹ zasad¹ przy wyborze miejsca na zainstalowanie grzej-

ników s¹ takie miejsca, gdzie wystêpuj¹ najwiêksze straty

ciep³a. Dziêki temu uzyskuje siê optymaln¹ cyrkulacjê powie-

trza i równomierne ogrzewanie pomieszczenia. Miejscem „z wy-

boru” s¹ wiêc strefy pod oknami, a tak¿e w pobli¿u drzwi. Jeœli

okno – zw³aszcza

du¿e – siêga do sa-

mej pod³ogi, to

najkorzystniej bê-

dzie umieœciæ

w pod³odze grzej-

nik kana³owy

przykryty ozdob-

n¹ kratk¹. Jeœli

z jakichœ wzglê-

dów nie mo¿na

ich tak zamonto-

waæ, to instaluje-

my je po bokach

okna przy czym

lepiej za³o¿yæ dwa

mniejsze po obu

stronach ni¿ je-

den du¿y. W przy-

padku zak³adania

grzejnika na œcianie wewnêtrznej powinniœmy nad nim umieœciæ

os³onê odchylaj¹c¹ (parapet), co skieruje cyrkulacjê powietrza

do œrodka pomieszczenia. W przeciwnym razie na œcianie szyb-

ko pojawi¹ siê ciemne smugi z osiadaj¹cego kurzu, jak równie¿

bêdzie mniej korzystny rozk³ad temperatury pomieszczenia.

Obudowanie grzejnika czy te¿ przys³oniêcie go zas³onami, spra-

wia ¿e zmniejsza siê jego przekazywanie ciep³a do pomieszcze-

nia. Jednak niekorzystne skutki obni¿onej wydajnoœci grzewczej

s¹ najczêœciej nieodczuwalne, gdy¿ zas³ona na oknie daje dodat-

kow¹ izolacjê termiczn¹, co w pewnym stopniu kompensuje

mniejsz¹ moc grzejnika.                                                        

Gdzie najlepiej jest umieœciæ grzejnik?

Grzejniki ¿¿eberkowe mmog¹

byæ sstosowane ww instalacjach

typu ootwartego

Grzejniki kkonwektorowe tto

g³ównie ggrzejniki kkana³owe

Jak dobraæ grzejnik do funkcji pomieszczenia?

fo
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Na rrysunku ppokazane ss¹ pprzyk³adowe rrozwi¹zania zzabudowy ggrzejnika, kktóre

powoduj¹ zzmniejszenie jjego mmocy ggrzewczej

Od mmiejsca mmonta¿u ggrzejnika zzale¿y ssposób pprzeka-

zywania pprzez nniego cciep³a ii rrozk³ad ttemperatury

w pomieszczeniu. NNajlepiej jjest zzamontowaæ ggrzejnik

pod ooknem
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