
2

Wielu w³aœcicieli domów jednoro-
dzinnych z oszczêdnoœci w³¹cza in-

stalacjê centralnego ogrzewania dopiero,
gdy nastaj¹ mrozy, a wy³¹cza równocze-
œnie z nadejœciem kalendarzowej wiosny.
Jednak i wiosn¹, i jesieni¹ zdarzaj¹ siê dni
ch³odniejsze, gdy temperatura spada po-
ni¿ej 18°C. Wówczas przyda³oby siê do-
grzaæ np. ³azienkê, mimo wy³¹czonego
c.o. Jest to mo¿liwe, dziêki zainstalowa-
niu grzejników elektrycznych, które uru-
chamia siê niezale¿nie.

Rodzaje grzejników
Grzejniki elektryczne przeznaczone do

monta¿u w ³azience ró¿ni¹ siê sposobem
przekazywania ciep³a, a tak¿e moc¹, kszta³-
tem i wymiarami. Najczêœciej stosowane s¹
grzejniki konwektorowe i rurkowe.

Konwektory z wymuszonym obie-
giem powietrza stosunkowo szybko s¹
w stanie ogrzaæ pomieszczenie. Oddaj¹
ciep³o g³ównie na drodze konwekcji. Po-
wietrze zasysane jest przez otwory wloto-
we, ogrzewa siê przep³ywaj¹c wokó³ grza³-
ki umieszczonej wewn¹trz grzejnika,
a nastêpnie przep³ywa przez otwory wylo-
towe. Obieg powietrza wymusza zamon-
towany w nich wentylator. Dziêki pracy
wentylatora stosunkowo du¿a iloœæ po-
wietrza z pomieszczenia ma w krótkim
czasie kontakt z elementem grzejnym,
a ciep³e powietrze jest szybko rozprowa-

dzane po pomieszczeniu. Obudowa kon-
wektora wykonana jest zwykle z lakiero-
wanej stali �.

Urz¹dzeniami, które dzia³aj¹ na po-
dobnej zasadzie, s¹ termowentylatory.
Maj¹ zwykle mniejsze wymiary i silniej-
sz¹ dmuchawê. Elementem grzejnym s¹
spirale lub siatka rozpiêta na odizolowa-
nej od obudowy ramce.  Te przeznaczone
do ³azienek musz¹ mieæ wodoodporne
obudowy. Po wy³¹czeniu grza³ki mog¹
pe³niæ funkcjê wentylatora �.

S¹ konwektory, w których obieg po-
wietrza nie jest wymuszony, tzw. konwek-
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W ³azience zawsze powinno byæ ciep³o.
Dlatego zamontowane w niej grzejniki powinny

dzia³aæ ca³y rok, a nie tylko w sezonie grzewczym. Ide-
alnie do tego nadaj¹ siê grzejniki elektryczne – mo¿na
je uruchomiæ w dowolnym momencie i szybko ogrzaæ

pomieszczenie.

JJooaannnnaa RRoommaannoowwsskkaa

GRZEJĄ
zim¹ i latem

R A P O R T 28
GR

ZE
JN

IK
I 

C.
O

. 
I 

ŁA
ZI

EN
KO

W
E

G r z e j n i k i  e l e k t r y c z n e  w  ł a z i e n c e

Grzejniki elektryczne przystosowane
do pracy w ³azience musz¹ mieæ
szczeln¹ obudowê oraz tzw. podwójn¹
izolacjê.

fot. Atlantic

� Grzejnik konwektorowy (fot. Atlantic)



tory z naturalnym obiegiem powietrza.
Ogrzewaj¹ one pomieszczenia wolniej, bo
ruch jego wokó³ elementów grzejnych jest
zdecydowanie mniej intensywny. Ich du-
¿¹ zalet¹ jest cicha praca – nie maj¹ wen-
tylatorów, które podczas dzia³ania szu-
mi¹. Na konwektorach nie wolno wieszaæ
wilgotnych rêczników, bo zas³oniêcie gór-
nych otworów wylotowych grozi uszko-
dzeniem grzejnika. Do suszenia s³u¿¹,
produkowane w tych samych kolorach co
grzejniki, wieszaki. Montuje siê je nad
konwektorami, na takiej wysokoœci, aby
zwisaj¹ce rêczniki nie zakrywa³y otworów
wylotowych.

W ³azienkach bardzo czêsto stosuje siê
grzejniki elektryczne rurkowe, tzw. su-
szarki. S³u¿¹ nie tylko do ogrzewania, ale
równie¿ do suszenia rêczników. Wygl¹dem
przypominaj¹ wodne grzejniki drabinko-

we. Zwykle s³u¿¹ jako uzupe³nienie inne-
go systemu ogrzewania, ich moc jest nie-
wielka, do 200-300 W, dlatego nie bêd¹
w stanie ogrzaæ du¿ej ³azienki. W rurkach
znajduje siê œciœle okreœlona iloœæ niezama-
rzaj¹cej cieczy. W niej poprowadzony jest
przewód grzewczy w os³onie silikonowej.
Grzejniki rurkowe mog¹ mieæ ró¿ne
kszta³ty i wymiary �a,b.

P³yta grzejna (promieniuj¹ca) od-
daje ciep³o na drodze promieniowania.
Dlatego cz³owiek przebywaj¹cy w jej
zasiêgu od razu je odczuwa, mimo ¿e
powietrze w pomieszczeniu jest jeszcze
zimne. Grzejniki promieniuj¹ce bardzo
szybko osi¹gaj¹ wysok¹ temperaturê.

Zbudowane s¹ z p³yty stalowej, emalio-
wanej (rzadziej szklanej), na której na-
drukowany jest obwód elektryczny. Od
przodu p³yta os³oniêta jest obudow¹,
zwykle a¿urow¹ �.

Odmian¹ tego rodzaju grzejników s¹
grzejniki marmurowe. Przewód grzejny
zatopiony jest w masie ceramicznej ogrze-
waj¹cej kamienn¹ p³ytê. Dodatkow¹ ich
zalet¹ jest zdolnoœæ akumulowania ciep³a. 

Promienniki podczerwieni s³u¿¹ do
krótkotrwa³ego ogrzewania pomieszczeñ.
Elementy grzejne osi¹gaj¹ bardzo wysok¹
temperaturê. Maj¹ obudowy, które odbi-
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Oddawanie ciep³a
Grzejniki elektryczne ró¿ni¹ siê sposobem przekazywania ciep³a do otoczenia. Za-

le¿nie od budowy mog¹ oddawaæ ciep³o przez promieniowanie lub konwekcjê.
Promieniowanie to oddawanie ciep³a za pomoc¹ fal elektromagnetycznych. Ele-

menty grzejne emituj¹ promieniowanie podczerwone, od którego nagrzewaj¹ siê œciany
i przedmioty, a dopiero od nich nagrzewa siê powietrze �. 

Konwekcja polega na kr¹¿eniu ogrzanego powietrza od grzejnika do otoczenia.
Ogrzewane jest przede wszystkim powietrze w pomieszczeniu, a dopiero ono oddaje cie-
p³o œcianom i meblom �.

� P³yta grzejna (fot. Bursa)

� Oddawanie ciep³a przez promieniowanie ��Oddawanie ciep³a przez konwekcjê 

� Termowentylator (fot. Airelec)

� Grzejniki drabinkowe (fot. Enix)

a b
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jaj¹ ciep³o, przez co zwiêkszaj¹ intensyw-
noœæ jego promieniowania �.

Grzejniki olejowe przypominaj¹ ¿e-
liwne grzejniki cz³onowe lub maj¹ postaæ
p³yty – wiêkszoœæ z nich to urz¹dzenia
przenoœne. Wype³nione s¹ olejem, w któ-
rym magazynuj¹ ciep³o. Oddaj¹ je stop-
niowo, wolno stygn¹, ale i wolno siê na-
grzewaj¹.  

Grzejniki wodno-elektryczne 
Do wiêkszoœci grzejników rurkowych

(pod³¹czonych do instalacji centralnego
ogrzewania typu zamkniêtego) mo¿na do-
kupiæ grza³ki elektryczne. Taki grzejnik
mo¿na wykorzystywaæ przez ca³y rok, na-
wet wówczas, gdy wy³¹czone jest c.o. Ka¿-
dy producent oferuje odpowiedni¹ grza³-
kê do okreœlonej wielkoœci grzejnika.
Grza³ki maj¹ moc od 350-1000 W, mo¿na
je regulowaæ za pomoc¹ programatora
z funkcj¹ czasu i temperatury. Wiêkszoœæ
grza³ek wyposa¿ona jest w dwa termosta-
ty: termostat pracy (oko³o 75°C) i termo-
stat bezpieczeñstwa (oko³o 95°C) 	.

Do powieszenia lub
postawienia
Grzejniki elektryczne maj¹ rozmiary

zbli¿one do grzejników centralnego
ogrzewania. Mog¹ byæ przystosowane do
powieszenia na œcianie 

. Pod³¹cza siê
je do sieci elektrycznej przez puszkê in-
stalacyjn¹. Ten rodzaj grzejników s³u¿y
do sta³ego ogrzewania ³azienek. Nieliczne
maj¹ wtyczkê, któr¹ trzeba pod³¹czyæ do
gniazda elektrycznego. Wiêkszoœæ produ-
centów sprzedaje wraz z grzejnikami
kompletne systemy monta¿owe.

Inny typ grzejników to modele stoj¹-
ce. Zwykle wyposa¿one s¹ w nó¿ki, kó³ka
lub specjaln¹ stabiln¹ podstawê. Moc ta-
kich grzejników jest zwykle stopniowana.
Kupuj¹c urz¹dzenie nie musimy znaæ do-
k³adnego zapotrzebowania na ciep³o,
gdy¿ jego moc mo¿na dostosowaæ do ak-
tualnych potrzeb. Grzejniki stoj¹ce pod-
³¹cza siê do gniazda elektrycznego,  za po-
moc¹ wtyczki. Mo¿na ich wiêc u¿ywaæ
w dowolnym miejscu domu, wszêdzie
tam gdzie doprowadzono pr¹d.

£atwe sterowanie
Grzejniki elektryczne wyposa¿one s¹

w termostat, dziêki któremu w pomiesz-
czeniu utrzymywana jest ¿¹dana tempera-
tura �. Zakres temperatury jak¹ mo¿na
ustawiæ to od 5°C do 30°C. Najprostsze
termostaty bimetaliczne, pozwalaj¹
utrzymaæ w pomieszczeniu temperaturê
z dok³adnoœci¹ 2-3°C. Termostaty cieczo-
we s¹ dok³adniejsze, ograniczaj¹ wahania
temperatury do oko³o 1°C. Cykl pracy,
czyli czas pomiêdzy kolejnymi w³¹czenia-
mi grzejnika, wynosi 10-20 minut. Jednak
najlepszy komfort cieplny pozwalaj¹ uzy-
skaæ termostaty elektroniczne ��. Mo¿na

na nich ustawiæ temperaturê z dok³adno-
œci¹ do 0,1-0,5°C. Grzejniki z takim ter-
mostatem w³¹czaj¹ siê co kilkadziesi¹t se-
kund.

Niektóre modele grzejników maj¹
jeszcze inne funkcje:
� szybkie dogrzewanie (np. przed k¹pie-
l¹) – urz¹dzenie pracuje z pe³n¹ moc¹,
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 W ³azience urz¹dzenia elektryczne mo¿na
umieszczaæ tylko w odpowiedniej odleg³oœci
od wanny czy umywalki (fot. Bursa)

� Promiennik podczerwieni (fot. Airelec)

	�Grza³ka elektryczna pod³¹czona do grzejni-
ka (fot. Enix)

� Termostaty pozwalaj¹ regulowaæ tempera-
turê z dok³adnoœci¹ nawet do 0,1°C
(fot. Stiebel-Eltron)
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a po up³ywie ustawionego na minutniku
czasu redukuje moc do okreœlonej warto-
œci (np. 1000 W) i utrzymuje temperaturê
ustawion¹ na termostacie;
� programator dobowy – mo¿na zapro-
gramowaæ dzia³anie grzejnika tylko
w okreœlonym czasie w ci¹gu doby;
� zdalne sterowanie.

Wiele modeli w³¹cza siê automatycz-
nie, gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie poni¿ej 5°C. Grzejnik mo¿e te¿
byæ wyposa¿ony w bezpiecznik, który wy-
³¹cza dop³yw pr¹du, gdy zostanie prze-
kroczona okreœlona temperatura.

Potrzebna moc
Moc urz¹dzeñ elektrycznych odpo-

wiada zapotrzebowaniu na ciep³o w jed-
nym pomieszczeniu. Dla ³azienek we-
wnêtrzna temperatura obliczeniowa wy-
nosi +25°C, czyli o 5°C wiêcej ni¿ dla in-
nych pomieszczeñ mieszkalnych. Moc
grzejnika przeznaczonego do ³azienki po-
winna wiêc byæ wiêksza. Przyjmuje siê do
100-130 W/m2 (przy wysokoœci pomiesz-
czenia 2,7 m). 

Orientacyjna moc:
� konwektory z naturalnym obiegiem
powietrza – 400-3000 W;
� konwektory z wymuszonym obiegiem
powietrza, termowentylatory – 500-2000 W;
� promieniuj¹ce p³yty grzejne, promien-
niki kwarcowe – 300-6000W; 
� grzejniki olejowe – 600-2500 W;
� suszarki elektryczne – 50-200 W. 

W katalogach niektórych producen-
tów przedstawione s¹ uproszczone meto-
dy doboru grzejników. Na ich podstawie
mo¿na samodzielnie okreœliæ potrzebn¹
moc urz¹dzeñ. Jeœli jednak ogrzewanie
elektryczne ma byæ podstawowym syste-
mem grzewczym w domu, dobór grzej-
ników lepiej zleciæ projektantowi
z uprawnieniami.

Czy warto?
Grzejniki elektryczne maj¹ wiele za-

let. £atwo je zamontowaæ, szybko nagrze-
waj¹ pomieszczenia (poza olejowymi
i marmurowymi), s¹ bezpieczne oraz pro-
ste w obs³udze. Maj¹ wysok¹ sprawnoœæ,
siêgaj¹c¹ 100%. Niemal ca³a dostarczana
energia elektryczna zamieniana jest w cie-
p³o. Równie¿ koszt samych urz¹dzeñ nie
jest zbyt wysoki . 

Powy¿sze zalety w znacznym stopniu
rekompensuj¹ g³ówn¹ wadê ogrzewania
elektrycznego, jakim s¹ wysokie koszty
eksploatacyjne.                                       �
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Najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo
Grzejniki elektryczne przeznaczone do monta¿u w ³azience s¹ zabezpieczone przed

wilgoci¹. Stopieñ ochrony oznaczony jest kodem IP i dwiema cyframi:
� pierwsza – okreœla stopieñ ochrony przed przedostawaniem siê do urz¹dzenia py³u
i kurzu (mo¿e mieæ wartoœæ od 0 do 6); 
� druga – okreœla stopieñ ochrony przed wnikaniem wody i jej szkodliwym wp³ywem
(od 0 do 8). 

W odniesieniu do ochrony przed wilgoci¹ pierwsza cyfra w oznaczeniu nie jest istot-
na, dlatego zastêpuje siê j¹ liter¹ X.

W miejscach o du¿ej wilgotnoœci, a takim w³aœnie pomieszczeniem jest ³azienka, urz¹-
dzenia elektryczne mog¹ stwarzaæ zagro¿enie pora¿enia pr¹dem. Dlatego mo¿na je
umieszczaæ tylko w niektórych miejscach. W ³azience wyznaczono cztery strefy .
W ka¿dej z nich wolno montowaæ urz¹dzenia tylko o okreœlonym stopniu ochrony. Grzej-
niki elektryczne zwykle mo¿na montowaæ tylko w II i III strefie.

 Grzejnik drabinkowy to coraz powszechniejszy
widok w naszych ³azienkach (fot. Instal-Projekt)

strefa II
(co najmniej IP X4

– ochrona przed bryzgami wody)

strefa I
(co najmniej IP X5

– ochrona przed strugami wody)

strefa 0
(co najmniej IP X7

– ochrona przed zalaniem)

strefa III
(co najmniej IP X1

– ochrona przed kroplami wody
padaj¹cej pionowo)

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek.
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0,6 m2,4 m


