
Co wybra : tradycyjne 

grzejniki czy mo e

ogrzewanie pod ogowe? 

W sklepach kusz

rozmaite grzej ce rurki 

albo nawet p yty 

z marmuru, a przecie

w ogrzewaniu nie 

wygl d urz dze  jest 

najwa niejszy, lecz ich 

skuteczno . A mo e

uda si  po czy  jedno

z drugim?

RAPORT
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Grzejniki 
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Gdy ju  wiemy, czym ogrzewa  dom i jaki kocio  nas interesuje, pora na wybór spo-

sobu ogrzewania pomieszcze . Grzejniki wp ywaj  na estetyk  domu i decyduj

o komforcie przebywania w ciep ych pomieszczeniach. Maj  te  wp yw na comie-

si czne wydatki na eksploatacj  domu.

Zanim wybierzemy konkretne modele, zastanówmy si , czy na pewno spe ni

one nasze oczekiwania w poszczególnych, pomieszczeniach przede wszystkim pod 

wzgl dem funkcjonalnym. 

Rodzaje grzejników
Nim dokonamy tego wa nego wyboru, zapoznajmy si  najpierw z ofert  rynkow ,

bo chocia  wydaje si , e mamy mnóstwo ró norodnych grzejników na rynku, to 

ich wybór ogranicza si  do kilku podstawowych grup. Oferowane s  bowiem grzej-

niki wodne: p ytowe, konwektory, cz onowe i dekoracyjne oraz grzejniki elektrycz-

ne konwekcyjne i promiennikowe. Zamiast wiesza  grzejnik pod oknem, mo emy 
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BUDUJEMY DOM 6/2008 97

wykona  ogrzewanie pod ogowe wodne lub 

elektryczne.

Chocia  najwy szy komfort cieplny za-

pewnia ogrzewanie pod ogowe, stosowanie 

grzejników ma tak e wiele zalet. Grzejniki 

maj  ma  pojemno  wodn  i mo na przy 

nich zamontowa  zawory termostatycz-

ne. Dzi ki temu atwiej jest nimi sterowa

ni  „pod ogówk ” – ich temperatura zmie-

nia si  szybko, dopasowuj c do chwilowe-

go zapotrzebowania na ciep o. Gdy do po-

koju wejdzie kilka osób i wzro nie w nim 

temperatura, zawór termostatyczny zre-

dukuje grzanie, a to oznacza oszcz dno

energii, a wi c mniejsze wydatki na ogrze-

wanie domu. 
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 W domach jednorodzinnych mo na najcz ciej spotka  grzejniki p ytowe (a). Wyst puj  one tak e

w wersji z p ask  p yt  czo ow  (b)

 Grzejniki p ytowe produkowane s  w wersji bez o ebrowania konwekcyjnego (a) lub z o ebrowaniem 

(b). Grzejniki z o ebrowaniem maj  wi ksz  powierzchni  grzewcz , a dzi ki temu wi ksz  moc 

w porównaniu z grzejnikami bez o ebrowania, ale trudniej jest je utrzyma  w czysto ci R
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Typ 10 Typ 11

Typ 30 Typ 33

Typ 20 Typ 22
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Podobnie dzia aj  grzejniki elektryczne: 

ich termostaty b yskawicznie reaguj  na zy-

ski ciep a w pomieszczeniu i obni aj  tem-

peratur  grzania. 

Grzejniki wodne
P ytowe. S  to najpopularniejsze grzejniki, 

wykonywane ze stali, w wersji z o ebrowa-

niem konwekcyjnym i bez niego. Mog  pra-

cowa  w instalacjach nisko- i wysokotempe-

raturowych, a ich temperatura jest zbli ona 

do temperatury wody p yn cej w instalacji. 

Je li woda grzewcza ma temperatur  oko o

90oC, o grzejnik mo na si  oparzy , co  jest 

niebezpieczne zw aszcza dla dzieci. 

Grzejniki p ytowe bez o ebrowania 

stosuje si  g ównie w pomieszczeniach, 

w których trzeba zachowa  czysto  na wy-

sokim poziomie, bo grzejniki takie s atwe 

do mycia. 

Najpopularniejsze w omawianej grupie s

nast puj ce grzejniki:

jednop ytowe z o ebrowaniem (typ 11), 

dwup ytowe z pojedynczym (typ 21) 

lub podwójnym o ebrowaniem (typ 22), 

najgrubsze z nich grzejniki trzyp ytowe 

z potrójnym o ebrowaniem (typ 33). 

Grzejniki p ytowe bez o ebrowania 

mog  by :

jednop ytowe (typ 10), 

dwup ytowe (typ 20),

trzyp ytowe (typ 30).

Konwektory, czyli grzejniki konwektoro-

we. Oddaj  ciep o prawie wy cznie przez 

konwekcj , dzi ki czemu maj  du  moc 

grzewcz  w stosunku do powierzchni, zaj-

muj  zatem niewiele miejsca. Maj  te  ma

pojemno  wodn , a im mniejsza jest pojem-

no  wodna, tym szybciej urz dzenie na-

grzewa si  i stygnie. Najszybciej ze wszyst-

kich grzejników reaguj  na zmieniaj ce si

zapotrzebowanie na ciep o w pomieszczeniu, 

zwi kszaj c lub zmniejszaj c moc grzania. 

Dzi ki temu pomieszczenie nie jest przegrze-

wane, a my oszcz dzamy na zu yciu paliwa. 

Temperatura obudowy grzejnika jest ni-

ska (najcz ciej 40–60oC) przy temperaturze 

czynnika grzewczego wynosz cej 90oC.

Konwektory s  szczególnie zalecane do 

pomieszcze , w których s  du e powierzch-

nie okien. Wówczas specjalnie wykonane 

konwektory kana owe montuje si  w pobli-

u okien w kana ach w pod odze.

Grzejniki konwektorowe s  lekkie, dzi ki 

czemu mo na je wiesza  nawet na cianach 

o niewielkiej wytrzyma o ci. S  te  wersje 

przeznaczone do monta u pod wann , do 

zabudowy we wn kach, za szafkami lub na-

wet za… kanap .

Jak ka de urz dzenia, konwektory maj

te  wady. Rozk ad temperatury w pomiesz-

czeniu przez nie ogrzewanym jest niezbyt 

dla nas korzystny – ciep e powietrze groma-

dzi si  pod sufitem, a ch odniejsze – przy 

pod odze (jest ono du o ch odniejsze ni

w pomieszczeniu ogrzewanym grzejnika-

mi p ytowymi). Bardzo trudno te  si  je czy-

ci – wymiennik (którym przep ywa gor ca 

woda) sk ada si  bowiem z g sto u o onych 

p yt miedzianych lub stalowych. 

Rurowe grzejniki azienkowe i grzejni-

ki ozdobne. S  to ró nego kszta tu drabinki 

z rur miedzianych albo stalowych. Nie tyl-

ko ogrzewaj , ale te  zdobi azienki, mo na 

je równie  montowa  w holach, przedpoko-

jach, pralniach i pomieszczeniach gospodar-

czych. Stosuje si  je w nowoczesnych insta-

lacjach typu pompowego z przeponowym 

naczyniem wzbiorczym. Maj  ma  pojem-

no  wodn  i – dzi ki temu – ma  bezw ad-

no  ciepln , jednak ich moc grzewcza jest 

zazwyczaj niewielka. Ich zalet  jest mo -

liwo  zamontowania dodatkowej grza ki 

elektrycznej, dzi ki której grzejnik mo na 

w czy  poza sezonem grzewczym, po to, by 

suszy  wilgotne r czniki, a tak e dogrzewa

pomieszczenie w ch odne dni lata.

Grzejniki cz onowe. Produkowane s

z eliwa, stali i aluminium. eliwne s

najtrwalsze ze wszystkich grzejników, dzi -

ki czemu mo na je stosowa  w instalacjach 

z otwartym naczyniem wzbiorczym, wspó -

pracuj cych z kot em na paliwo sta e, 

a tak e w instalacjach grawitacyjnych. 

Ich wad  jest du a bezw adno  cieplna, 

dlatego nie jest racjonalne stosowanie ich 

w pe ni zautomatyzowanych instalacjach 

wyposa onych w zawory termostatyczne.

W przeciwie stwie do grzejników eliw-

nych, grzejniki aluminiowe maj  ma

bezw adno  ciepln  i mo na je stosowa

w nowoczesnych instalacjach grzewczych. 

S  lekkie i wra liwe na uszkodzenia. 

Ze wzgl du na zagro enie elektrokorozj

nie wolno ich stosowa  w instalacjach, 

w których s  jakiekolwiek elementy mie-

dziane, chyba e wykorzystamy odpowiedni 

inhibitor korozji.

Grzejniki pod pr dem
Grzejniki elektryczne. Do ogrzewania po-

mieszcze  produkuje si  grzejniki konwek-

cyjne lub promiennikowe. Szybko si  nagrze-

waj  i równie szybko stygn , grzej  wtedy, 

 Konwektory s  niezast pione w pomieszczeniach, gdzie mamy bardzo 

ma o miejsca na grzejnik

  Eleganckie grzejniki rurowe nadadz azience 

niepowtarzalny charakter
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gdy temperatura w pomieszczeniu spada po-

ni ej wymaganej warto ci. Do dogrzewa-

nia – jako uzupe nienie systemu grzewczego 

– produkuje si  ró ne grzejniki ma ej mocy: 

kwarcowe, olejowe i grzejniki rurowe. 

Zazwyczaj grzejniki elektryczne wyposa-

one s  w termostat pokojowy, który steruje 

prac  urz dzenia.

Grzejniki konwekcyjne mog  mie  ró ny 

kszta t, wyko czenie powierzchni oraz ró -

nie rozwi zany wyp yw ogrzanego powie-

trza: kratki wylotowe mog  by  usytuowane 

na górze grzejnika – jak w grzejnikach wod-

nych – albo z przodu. S  te  grzejniki z este-

tycznie wygi t  do przodu górn  kraw dzi ,

dzi ki której strumie  powietrza wyp ywa 

do pomieszczenia od przodu. Jedynie grzej-

niki ze strumieniem powietrza skierowa-

nym do góry musz  by  montowane bezpo-

rednio pod parapetem. 

Elementem grzejnym jest w nich grza -

ka obudowana u o onymi g sto stalowymi 

p ytkami, tzw. lamelami, którymi przep y-

wa ogrzewane powietrze.

W grzejnikach promiennikowych cienki 

element oporowy os oni ty jest od zewn trz 

p yt , która równomiernie si  rozgrzewa 

i w ten sposób oddaje ciep o. Ciekawym roz-

wi zaniem s  grzejniki marmurowe albo 

wyko czone od przodu lustrem.

Ogrzewacze akumulacyjne. S  najta -

sze w eksploatacji ze wszystkich grzejników 

elektrycznych. Ich g ównym elementem jest 

bowiem blok akumulacyjny, który 

jest ogrzewany za pomoc  grza ek elektrycz-

nych w czasie, gdy energia jest wycenia-

na wg ta szej taryfy elektrycznej, a wi c

przede wszystkim w nocy. Zakumulowane 

ciep o ogrzewacze oddaj  w dzie , kiedy 

pr d kosztuje wi cej. 

Ogrzewacze akumulacyjne oddaj  ciep o

w sposób statyczny, czyli samoistny lub dy-

namiczny – wymuszony wentylatorem. Maj

wbudowany termostat, który reguluje prac

urz dzenia.

Miejsce na grzejnik
Decyduj c si  na ogrzewanie za pomoc

grzejników ciennych, pami tajmy, e efek-

tywno  ogrzewania w du ej mierze zale y

od miejsca ich monta u.

Najlepszym miejscem na grzejnik jest 

ciana zewn trzna pod oknem. Grzejnik 

przeciwdzia a wtedy powstawaniu zimnych 

pr dów powietrza od okna (temu nie zapo-

biega ogrzewanie pod ogowe – powietrze 

och odzone przy oknie sp ywa w stron  cie-

p ej pod ogi i tworzy si  zimny wir). 

Je eli grzejnik zamontujemy na cianie 

wewn trznej, rozk ad temperatury w po-

mieszczeniu b dzie mniej korzystny i spo-

woduje nadmierne wych odzenie w pobli u

i tak najch odniejszych cian zewn trznych. 

Grzejnik najcz ciej montuje si  pod pa-

rapetem, ale je li s  to grzejniki wodne p y-

towe i elektryczne konwekcyjne, miejsce 

takie nie jest korzystne, bo parapet bloku-

 Takiego grzejnika nie powstydzi si aden hol. 

Do pomieszcze  reprezentacyjnych mo emy 

znale  oryginalne grzejniki

 Grzejniki konwektorowe wykonane w wersji 

kana owej montuje si  w specjalnych kana ach 

podpod ogowych
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je swobodny wyp yw ogrzanego powietrza. 

Im wi ksza jest szczelina mi dzy górnym 

brzegiem grzejnika a parapetem, tym wi -

cej odda on ciep a. Parapet nad grzejnikiem 

konwektorowym nie stwarza takiego proble-

mu – ukierunkowuje on ogrzane powietrze 

tak, eby wp ywa o do pomieszczenia.

Powierzchni grzejników p ytowych nie 

powinno si  zas ania , bo to znacz co obni-

a ich sprawno . Przyk adowo: umieszcze-

nie pod parapetem i os oni cie p ask  p yt

najbardziej popularnego grzejnika p ytowe-

go obni y jego moc o: 

10%, gdy przestrzenie nad i pod nim 

wynios  10 cm, 

15%, gdy odleg o ci te zmniejszymy 

do 5 cm.

Nawet zas ony lub g ste firanki ukrywa-

j ce grzejnik powoduj  znaczny spadek jego 

mocy – je li s  d ugie i z bardzo g stego 

materia u, zmniejszenie mocy mo e si ga

nawet 30%.

Jaki grzejnik wybra ?
Z kot em w parze. Czy o tym, jak b d

ogrzewane pomieszczenia, mo na zdecydo-

wa  wy cznie wed ug upodoba ? Niestety 

nie! W du ej mierze zale y to od rodzaju za-

stosowanego kot a. 

Naj atwiej jest z tradycyjnymi kot ami ga-

zowymi lub olejowymi. Mo na do nich wy-

biera  spo ród wszelkich dost pnych rodza-

jów grzejników, chocia  lepiej zastosowa

takie, które maj  ma  pojemno  wodn ,

np. p ytowe lub konwektory, bo szybko re-

aguj  na zmiany temperatury wody p yn cej 

w instalacji i dzi ki temu s  oszcz dniejsze 

w eksploatacji. 

Bardzo nowoczesny i oszcz dny kocio

kondensacyjny najlepiej po czy  z ogrze-

waniem p aszczyznowym, wtedy jego pra-

ca b dzie najbardziej ekonomiczna, a po to 

przecie  kupujemy taki kocio . Nieco mniej 

korzystnym rozwi zaniem b dzie zastoso-

wanie grzejników p ytowych.

Podobnie b dzie z kot em niskotempera-

turowym niekondensacyjnym, czyli takim, 

w którym temperatura wody grzewczej nie 

przekracza 75oC. I w tym wypadku najwi k-

sze oszcz dno ci przyniesie ogrzewanie 

p aszczyznowe.

Problemów z doborem grzejników dostar-

czaj  kot y na paliwo sta e. Wprawdzie ich po-

pularno  ro nie, bo koszty eksploatacji nowo-

czesnych urz dze  s  do  niskie, ale wybór 

grzejników ogranicza si  do tradycyjnych 

grzejników cz onowych, które ma o kto lubi 

za wygl d i za to, e si  kojarz  z by  epok .

Ograniczenie wynika ze wzgl dów bezpie-

cze stwa – w kotle takim mo e gwa townie 

wzrosn  temperatura wody grzewczej, a to 

wi e si  ze znacznym zwi kszeniem jej ob-

j to ci. Trzeba te  stosowa  naczynia wzbior-

cze typu otwartego, a to niesie ze sob  szereg 

uci liwo ci. Instalacja taka nie jest herme-

tyczna i ma kontakt z powietrzem, które prze-

nika do wody grzewczej i powoduje korozj

w napotkanych po drodze elementach stalo-

wych, w tym przede wszystkim grzejnikach. 

I dlatego w instalacji z kot em na paliwo sta-

e najbezpieczniej zastosowa eliwne grzej-

niki cz onowe. W takiej instalacji mo na te

zainstalowa  ogrzewanie pod ogowe, ale tyl-

ko wówczas, gdy kocio  ma odpowiedni  auto-

matyk  do utrzymywania w instalacji niskiej 

temperatury, a nowoczesne kot y na paliwo 

sta e tak  automatyk  maj .

Problemy z doborem grzejników do insta-

lacji z kot em na paliwo sta e mo na wyeli-

minowa  przez zastosowanie wymiennika 

ciep a, który b dzie oddziela  otwarty obieg 

wody grzewczej p yn cej z kot a od obie-

gu zamkni tego, doprowadzaj cego ogrza-

n  wod  do pomieszcze . Wówczas mo emy 

zamontowa  dowolne grzejniki. Wymaga to 

jednak rozbudowania instalacji podwy sza-

j cego koszt.

 Grzejnikiem promiennikowym jest nawet 

to lustro
  Grzejniki elektryczne konwekcyjne maj  u góry 

kratki wylotowe ogrzanego powietrza

fo
t.

 B
ra

b
o

rk

fo
t.

 B
u

rs
a

 Ogrzewacz akumulacyjny pozwala zaoszcz dzi

na kosztach ogrzewania elektrycznego
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Bezw adno  cieplna grzejników
Grzejniki montowane na cianach maj  ma  bezw adno  ciepl-

n , co oznacza, e szybko reaguj  na zyski i straty ciep a w po-

mieszczeniu. Gdy w okna za wieci s o ce, do pomieszczenia wej-

dzie kilka osób lub w czymy lampk  o du ej mocy, b d  one 

dostarcza  do pomieszczenia dodatkowe ciep o. Grzejniki szybko 

na to zareaguj , oddaj c do pomieszczenia mniej ciep a. W skali 

ca ego sezonu grzewczego da to zauwa alne oszcz dno ci.

Ogrzewanie pod ogowe ma natomiast du  bezw adno

ciepln  i du  pojemno  wodn , bo w instalacji kr y du o

wody. Poniewa  rury przykryte s  warstw  betonu, która maga-

zynuje ciep o, nie jest te atwo zmieni  ilo  ciep a oddawane-

go przez pod og . Gdy obni y si  temperatura wody wyp ywa-

j cej z kot a, temperatura pod ogi przez pewien czas pozostanie 

bez zmian. Je eli w pomieszczeniu wzro nie temperatura, ogrze-

wanie pod ogowe nie zd y z tego skorzysta . Zanim tempera-

tura pod ogi obni y si , dodatkowe ród o ciep a przestaje za-

zwyczaj dzia a . Z tego powodu nie uda nam si  zaoszcz dzi

energii na ogrzewaniu, co jest mo liwe w przypadku grzejników 

p ytowych i konwektorowych. Ponadto uruchamianie ogrzewa-

nia trwa do  d ugo, co warto uwzgl dni , zanim wy czy si

ogrzewanie np. na noc.

Takie samo zjawisko zachodzi w przypadku ogrzewania pod-

ogowego elektrycznego wykonanego z kabli zatopionych w war-

stwie pod ogowej. Ogrzewanie pod ogowe z mat grzewczych za-

topione jest zazwyczaj w cienkiej warstwie kleju pod terakot ,

przez co o wiele szybciej nagrzewa si  i ch odzi.

Bezw adno  cieplna w ogrzewaniu p aszczyznowym cien-

nym i sufitowym zale y od grubo ci warstwy przykrywaj cej 

rury. Poniewa  jest ona mniejsza ni  przy ogrzewaniu pod ogo-
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 Ogrzewanie cienne jest mniej popularnym sposobem ogrzewania 

pomieszcze
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wym, systemy te szybciej reaguj  na dodat-

kowe zyski ciep a w pomieszczeniu.   

Ciep o bez grzejnika
Alternatyw  dla tradycyjnych grzejników 

jest ogrzewanie p aszczyznowe – pod ogo-

we, cienne lub sufitowe. Polega ono na po-

prowadzeniu w pod odze, cianach lub su-

ficie rur, przez które przep ywa ciep a woda 

lub powietrze lub te  elektrycznych przewo-

dów grzejnych.

Najbardziej popularne jest ogrzewa-

nie pod ogowe, znacznie mniej – ogrzewa-

nie cienne, bo ju  przed jego monta em

trzeba przewidzie , gdzie b d  sta y me-

ble, gdzie b d  wisia y kinkiety, obrazy itp. 

Niewskazane jest potem przestawianie ele-

mentów wyposa enia wn trz, by nie bloko-

wa  oddawania ciep a przez grzej c cia-

n  i nie ryzykowa  uszkodzenia przewodów 

przez wykonywanie w cianach otworów. 

Niepopularne jest te  ogrzewanie sufito-

we – przede wszystkim z powodu skompli-

kowanego monta u i trudno ci z zatopie-

niem przewodów w warstwach stropu nad 

pomieszczeniem; ogrzewanie to jest zresz-

t  niekorzystne tak e z tego wzgl du, e roz-

k ad temperatury nie jest najlepszy, gdy

ciep e, ogrzane powietrze utrzymuje si

przy suficie.

Ogrzewanie pod ogowe zapewnia zbli o-

ny do idealnego rozk ad temperatury – przy 

stopach najcieplej, przy g owie najch odniej. 

Dzi ki temu odczuwamy, e w pomiesz-

czeniu jest dla nas wystarczaj co ciep o w 

temperaturze ni szej o 2 stopnie ni  w po-

mieszczeniu ogrzewanym tradycyjnie. A to 

umo liwia zaoszcz dzenie nawet 10% ener-

gii. Ciep o oddawane jest równomiernie na 

ca ej powierzchni pod ogi, co ma szczególne 

znaczenie w du ych pomieszczeniach, ta-

kich jak salon czy hol. 

Temperatura ogrzewanej pod ogi nie po-

winna przekracza :

w pomieszczeniach mieszkalnych – 28oC,

w azienkach – 32oC. 

Dzi ki niskiej temperaturze powierzch-

ni grzewczej ograniczona jest cyrkulacja 

powietrza w pomieszczeniu, dzi ki czemu 

unosi si  mniej kurzu.

Oczywi cie tak e ogrzewanie pod ogowe 

ma wady. Jest to ogrzewanie akumulacyjne, 

w którym ciep o gromadzone jest w pod o-

dze, a w instalacji kr y stosunkowo du a

ilo  wody. Takie ogrzewanie jest racjonalne 

jedynie w domach energooszcz dnych, czyli 

o du ej izolacyjno ci cieplnej.

Je eli zdecydujemy si  na pod ogówk , nie 

b dziemy musieli si  zastanawia  nad tym, 

jak rozmie ci  grzejniki, ale powinni my 

bra  pod uwag  sposób wyko czenia pod-

ogi, gdy  wp ywa on na efektywno  prze-

kazywania ciep a do pomieszczenia. Z tego 

wzgl du na ogrzewanej pod odze nie po-

winno si  uk ada  dywanów.

Mo na stosowa  dwa rodzaje ogrzewa-

nia p aszczyznowego: wodne i elektrycz-

ne. I jedno, i drugie mo e by  podstawowym 

systemem grzewczym w ca ym domu, cho-
 Elektryczne ogrzewanie pod ogowe mo na wykona  zarówno z kabli grzewczych (a), jak i z mat 

grzewczych (b). Zastosowanie mat znacznie skraca czas wykonania ogrzewania

  Tak wygl da przekrój przez ogrzewanie pod ogowe wodne

fo
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 W zale no ci od rodzaju ogrzewania mamy ró ny rozk ad temperatury 

w pomieszczeniu. Mo e by  cieplej przy stopach, a ch odniej przy g owie lub 

na odwrót albo jeszcze inaczej. Na pierwszym schemacie pokazany jest rozk ad 

temperatury najbardziej korzystny dla cz owieka

1

1. optymalny teoretyczny
2. przy ogrzewaniu 

pod ogowym
3. z grzejnikami p ytowymi

na cianie zewn trznej
4. przy ogrzewaniu sufitowym
5. z przejnikami p ytowymi

na cianie wewn trznej

2

3

4

5

 Ka de os ona grzejnika zmniejsza jego moc 

grzewcz

strata 5% strata 15%

obudowa

jastrych

ilzolacja cieplna

strop

rozdzielacz

posadzka

rura grzewcza

folia polietylenowa

mocowanie rur
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cia  zazwyczaj do ogrzewania du ych po-

wierzchni stosuje si  ogrzewanie wodne, a 

elektryczne – tylko tam, gdzie potrzebne jest 

dogrzewanie pomieszczenia lub ogrzewanie 

go poza sezonem grzewczym. Ogrzewanie 

elektryczne stosuje si  najcz ciej w azien-

kach, kuchniach, przedpokojach i holach, 

czyli wsz dzie tam, gdzie pod og  zazwy-

czaj wyka cza si  p ytkami ceramicznymi.

Ogrzewanie p aszczyznowe wodne.

Zalecane jest do instalacji z kot em konden-

sacyjnym, pomp  ciep a lub kolektorami s o-

necznymi. Najwi ksz  popularno ci  cieszy 

si  ogrzewanie pod ogowe, bo rury atwo 

si  montuje, jednak dotyczy go najwi ksze 

ograniczenie temperatury czynnika grzew-

czego – do 50oC (ze wzgl du na temperatur

pod ogi). Na odpowiedniej izolacji umiesz-

cza si  rury przeznaczone do ogrzewania 

pod ogowego wykonane z tworzywa sztucz-

nego lub miedzi i przykrywa warstw  ja-

strychu cementowego.

Ogrzewanie p aszczyznowe elektrycz-

ne. S  to u o one w pod odze kable, maty 

lub folie grzewcze, które si  rozgrzewaj ,

gdy przep ywa przez nie pr d. Ogrzewanie 

kablami jest najta sze i przez to najcz ciej 

stosowane. Zalet  mat i folii grzewczych jest 

atwy monta , ponadto nie wymagaj  one 

grubej warstwy jastrychu jak kable grzew-

cze – mo na je umie ci  bezpo rednio w 

warstwie kleju pod p ytkami ceramicznymi.

Ciep a g owa czy stopy?
Nasz komfort cieplny zale y tak e od tego, 

jaka jest temperatura powietrza w ró -

nych strefach pomieszczenia. Kiedy czuje-

my si  lepiej – gdy jest nam cieplej w g ow

czy nogi? A mo e temperatura na wysoko-

ci naszego ca ego cia a powinna by  jed-

nakowa? Na podstawie wielu bada  stwo-

rzono tzw. profil idealny, czyli taki rozk ad

temperatury, który odpowiada wi kszo ci 

osób. Wynika z niego, e czujemy si  najle-

piej, gdy temperatura powietrza w okolicy 

stóp jest wy sza ni  przy g owie. Je li taki 

profil idealny porównamy  z  profilami roz-

k adu temperatury ró nych rodzajów grzej-

ników oka e si , e najbardziej zbli one do 

idealnego jest ogrzewanie pod ogowe. Czy 

to znaczy, e inne rodzaje s  dla nas nie-

wskazane? Na szcz cie nie! W przesz o ci, 

gdy okna by y nieszczelne, do rodka nap y-

wa o zimne powietrze z dworu i zwi ksza-

o ruch powietrza w pomieszczeniu, jedno-

cze nie dodatkowo je wych adzaj c. Teraz, 

dzi ki szczelnym oknom, zimne powietrze 

z zewn trz nap ywa do domu w minimal-

nych ilo ciach i nie zwi ksza ruchu powie-

trza w pomieszczeniu. 

 Grzejnik oddaje ciep o przez konwekcj

i promieniowanie

Krok po kroku 
– monta
ogrzewania 
pod ogowego 
U o enie przewodu grzejnego na me-

talowej siatce, z zastosowaniem rów-

nych odleg o ci mi dzy kolejnymi od-

cinkami.

Wylanie wylewki na powierzchni prze-

wodu i pozostawienie jej do wyschni -

cia (zgodnie z zaleceniami producenta). 

W zale no ci od typu wylewki nast pny 

krok mo na przeprowadzi  po 7 dniach 

(wylewka anhydrytowa) lub po 21 dniach 

(wylewka cementowa)

Na o enie kleju do p ytek, u o enie p y-

tek i spoinowanie. W przypadku wilgot-

nych pomieszcze , przed na o eniem 

kleju nale y po o y  warstw  przeciw-

wilgociow . Po czenia miedzy cian

a p ytkami nale y wype ni  silikonem. 

Pierwsze uruchomienie systemu ogrze-

wania pod ogowego powinno nast pi

po wyschni ciu kleju i spoin.
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 Je eli grzeje pod oga, najcieplej jest tu  przy 

niej, a najch odniej przy suficie. Ciep o nie kr y

wzd u cian, lecz rozchodzi si  równomiernie w 

ca ym pomieszczeniu od pod ogi do sufitu

ok. 19oC

ok. 24oC

 Kiedy pomieszczenie ogrzewane jest przez 

grzejnik umieszczony na cianie zewn trznej pod 

oknem, ogrzane przez niego powietrze p ynie do 

góry, a nast pnie wzd u  sufitu i cian ku do owi. 

Nast puje lekkie przegrzanie górnej cz ci

pomieszczenia, a równocze nie dolna pozostaje 

niedogrzana

ok. 26oC

ok. 18oC
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