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Wies aw Kami ski z on  urz dzaj  w a nie 82 metrowe mieszkanie na 

drugim pi trze w nowo wybudowanym bloku na Saskiej K pie w War-

szawie. On jest hydraulikiem prowadz cym w asn  firm  instalacyjn ,

ona malark , która na jaki  czas zrezygnowa a ze swej artystycznej pasji 

i pomaga m owi w prowadzeniu interesów. Twórcza natura daje jednak 

zna  o sobie. Klienci Wies awa Kami skiego bardzo cz sto korzystaj

wi c z jej porad dotycz cych wystroju wn trz i o wietlenia.

Inn  pasj  ma e stwa Kami skich jest ycie w harmonii z natur .

Du y wp yw na ich postaw  mia a mi dzy innymi krewna mieszkaj ca 

w USA. B d c lekarzem onkologiem zauwa y a, e spo ecze stwo ame-

ryka skie yje w sposób bardzo niezdrowy i ho duje przyzwyczajeniom, 

które prowadz  do wielu ci kich chorób. 

– Niezdrowa jest nie tylko dieta made in USA – stwierdza Wies aw

Kami ski – lecz równie  sposób budowania tamtejszych domów. Siostra 

ony zauwa y a mi dzy innymi, e zbyt wiele u ywanych tam materia ów

konstrukcyjnych i ciennych wydziela szkodliwe zwi zki chemiczne, 

Maty

Wiadomo, e pompa ciep a

najlepiej wspó pracuje 

z pod ogówk . Du a

bezw adno  cieplna 

pod ogówki czasem mo e

by  wad . Na przyk ad 

w funkcji ch odzenia latem. 

Lepszym rozwi zaniem s

maty kapilarne w suficie 

lub w cianach.
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a os awione air condition, to bardzo cz sto 

przyczyna gro nych chorób. Postanowi a

wi c da  dobry przyk ad. ci gn a z Europy 

szereg zdrowych materia ów, takich jak 

chocia by YTONG oraz technologii, w ród 

których najwa niejsz  wydaje si  niemiecki 

system mat kapilarnych BEKA, mog cy 

wspó pracowa  z pompami ciep a i z powo-

dzeniem zast puj cy tradycyjn  klimatyzacj

nawiewow .

Wies aw Kami ski pozna  to nowoczesne 

rozwi zanie bardzo dobrze, gdy  to w a nie 

on montowa  maty w sufitach licz cego 

1200 m2 domu w USA. Wróci  do Polski 

z mocnym postanowieniem, e równie

w swoim domu zastosuje takie w a nie 

rozwi zanie. 

Maty kapilarne wykonane z polipropylenu 

mog  by  stosowane zarówno w ogrzewaniu-

-zi bieniu sufitowym, jak i ciennym czy 

pod ogowym. Niewielkie odleg o ci mi dzy 

rurkami sprawiaj , e system dzia a bardzo 

efektywnie, a temperatury rozk adaj  si

równomiernie.

– W mieszkaniu pa stwa Kami skich maty 

kapilarne u o one b d  na suficie i przy-

kryte p ytami gipsowo-kartonowymi, ale 

z powodzeniem mo na je równie  zatapia

w tynku. Rureczki maj  od 3,5 do 4,5 mm 

w zale no ci od tego czy s  przeznaczone 

 Pompa ciep a ustawiona jest na wspania ym 

rozleg ym patio, na którym oprócz miejsc 

wydzielonych dla poszczególnych mieszka

(pe ni cych rol  tarasów) jest równie  cz

dost pna dla wszystkich mieszka ców (pe ni ca 

rol  podwórka dla dzieci oraz ogrodu). Urz dzenie 

spoczywa na utwardzonym pod o u i docelowo 

b dzie pokryte konstrukcj  z siatki imituj c

rze b

 Powierzchnia sufitu jest wy o ona mat

izolacyjn  sk adaj c  si  z we ny mineralnej 

(2 cm), która pokryta jest warstw  folii 

aluminiowej wzmocnionej siatk . Dzi ki temu 

efekty pracy grzewczej i ch odniczej rurek 

kapilarnych kierowane s  w dó . Mata pe ni

równie  rol  dodatkowej izolacji akustycznej

Maty kapilarne 

wymagaj  bardzo 

starannego roz o enia 

i umocowania na 

powierzchni sufitu…

...a nast pnie 

przykrywane s  warstw

z p yt gipsowo-kartonowych. 

Maty nie s  uk adane w azience, 

poniewa  w przypadku k pieli czujnik punktu 

rosy natychmiast odci by t  cz  instalacji



BUDUJEMY DOM 3/2008224

do umieszczenia w cianie, suficie, czy te

pod odze – mówi Tomasz wierczek przed-

stawiciel firmy HENNLICH sp. z o.o., która 

zaprojektowa a instalacj  oraz dostarczy a

maty, czujniki, urz dzenia steruj ce oraz 

powietrzn  pomp  ciep a.

To ostatnie urz dzenie zosta o wybrane 

przede wszystkim ze wzgl du na cicho

pracy, co w bloku zasiedlonym przez dzie-

si tki rodzin ma bardzo du e znaczenie. 

Z racji tego, e jest to pompa powietrzna, jej 

mo liwo ci s  ograniczone. Grzeje ona bo-

wiem tylko do temperatury -8oC na zewn trz. 

Jednak w przypadku bloku wytwarzanie 

ciep a ma znaczenie drugorz dne, poniewa

jest on wyposa ony w system centralnego 

ogrzewania. Grzanie za pomoc  pompy 

mo e jedynie obni y  rachunki za czynsz. 

Natomiast w przypadku zi bienia urz dzenie 

tak e sprawdza si  nawet w czasie najwi k-

szych upa ów. Pompa ciep a ma niewielkie 

wymiary 85x66x45 cm, a jej wydajno

ch odnicza wynosi 5,5 kW (wydajno

grzewcza – 6,65 kW). Maty s  wspania

alternatyw  dla klimatyzacji nawiewowej.

Nie powoduj  zb dnego ruchu powietrza, 

nie obni aj  nadmiernie  temperatury, 

nie wymagaj  nieustannego odka ania 

i odgrzybiania, nie szkodz  ro linom do-

mowym… Daj  natomiast efekt naturalnie 

ch odnego (a nie wyzi bionego) pomieszcze-

nia z jakim mo na si  zetkn  na przyk ad

w starych budowlach. W przeciwie stwie 

do klasycznego ogrzewania pod ogowego, 

czy ciennego, które ma du  bezw adno ,

maty kapilarne reaguj  bardzo szybko na 

zmiany temperatury. W ci gu kilkunastu 

minut mo na osi gn  w pomieszczeniu 

zadan  temperatur .

W ka dym pokoju znajduje si  nie tylko 

regulator temperatury, ale te  umieszczony 

w suficie czujnik punktu rosy. Pozwala to 

unikn  przypadkowego wytr cenia si

kropel wody na ch odnej powierzchni.

Do instalacji w 80 metrowym mieszkaniu 

potrzebnych b dzie oko o 35 litrów wody. 

Przyjmuje si , e maty zawieraj  0,13 l/m2.

Pozosta a cz  wype nia  b dzie rury 

doprowadzaj ce i rozdzielacze. Aby unikn

k opotów zwi zanych z osadzaniem si  ró -

nych substancji mineralnych w kapilarach, 

ma e stwo Kami skich zdecydowa o, e do 

wype nienia instalacji u yj , zamiast zwy-

k ej wody z wodoci gu, wod  destylowan .

– Dzi ki temu b dziemy mogli zapomnie

o wszelkich problemach z systemem – pod-

kre la Wies aw Kami ski. – Naprawa kapila-

rek jest równie  prosta. W razie uszkodzenia 

zasklepia si  je poprzez zgrzewanie.

 Koszt urz dze  (czujników, sterowania 

i pompy ciep a) oraz mat wynosi w przy-

padku inwestycji ma e stwa Kami skich 

oko o 24 tysi cy z otych. Do tego nale y

jeszcze doda  koszty materia ów na sufity 

podwieszane (3 tys.), a tak e ich wykona-

nie (4 tys.). Koszty monta u mat mo na 

pomin , poniewa  prace te wykonywane 

s  si ami pracowników firmy nale cej do 

w a ciciela mieszkania. (m. .) 

„Mata kapilarna powstaje z mniejszych 

elementów, które mo na ze sob czy ” – 

mówi inwestor Wies aw Kami ski

 Szafka z uk adem sterowania wykorzystuj cym 

przeka niki mechaniczne. Projektant Tomasz 

wierczek wiadomie zrezygnowa  z pe nej 

elektroniki. Przeka niki mechaniczne maj

bowiem t  zalet , e przy niskich napi ciach ich 

ywotno  mo e si gn  nawet 50 lat. Ponadto 

w razie awarii nie powoduj  wy czenia ca ego 

systemu ogrzewania-zi bienia, ale przestaje 

dzia a  tylko pewien jego fragment

 Rozdzielacz zasilenia z zamontowanym 

si ownikiem. Si owników takich b dzie w sumie 

6. Ich zadaniem jest reagowanie na sygna y

z czujników temperatury lub czujników punktu 

rosy i ewentualne zamykanie danego obiegu (a). 

Rozdzielacz powrotu z regulacj  przep ywu (b)

a

b

 Czujniki punktu rosy zamontowane 

s  w ka dym pokoju na suficie 

i w razie powstania warunków 

sprzyjaj cych skraplaniu si

pary wodnej wy czaj  instalacj

w pomieszczeniu

Maty s  wspania  alternatyw
dla klimatyzacji nawiewowej
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