
Dlaczego elektryczne?
Ogrzewanie elektryczne jest czêsto

wybierane, gdy do domu nie mo¿na do-
prowadziæ gazu ziemnego, nie ma miej-
sca na zbiornik z gazem p³ynnym czy
olejem opa³owym. Energia elektryczna
jest dostêpna praktycznie wszêdzie,

a uzyskanie wymaganego przydzia³u mo-
cy zwykle nie sprawia wiêkszych proble-
mów. Ogrzewanie domu pr¹dem jest wy-
godne i bezpieczne, nie ma spalin i ryzy-
ka wybuchu. Nie ma koniecznoœci sk³a-
dowania opa³u (wêgla, drewna, gazu
p³ynnego czy oleju), ani usuwania pro-
duktów spalania (np. popio³u czy spalin).
Nie jest potrzebne dodatkowe pomiesz-
czenie przeznaczone na kocio³. Energia
cieplna wytwarzana jest w miejscu jej
u¿ytkowania, nie ma wiêc strat przesy³u
ciep³a. System nie wymaga prac konser-
wacyjnych. Trwa³oœæ dobrze wykonanego
systemu okreœla siê na 50 lat. Za tym spo-
sobem ogrzewania przemawia te¿ ³atwoœæ
wykonania instalacji i niezbyt wysokie
koszty inwestycyjne.

Podstawow¹ wad¹ elektrycznego
ogrzewania pod³ogowego s¹ wysokie
op³aty za energiê w porównaniu z innymi
noœnikami. Koszty eksploatacyjne mo¿na
w pewnym stopniu obni¿yæ wybieraj¹c
ogrzewanie akumulacyjne, które pobiera
energiê w godzinach, gdy obowi¹zuje tañ-
sza, nocna taryfa.

Do domów nowych
i remontowanych
System elektrycznego ogrzewania

pod³ogowego sk³ada siê z elementów
grzejnych umieszczonych w pod³odze,
czujników temperatury oraz termosta-
tów, które steruj¹ prac¹ systemu i umo¿li-
wiaj¹ regulacjê temperatury w pomiesz-
czeniu. Elementem grzejnym mog¹ byæ
kable, maty lub folie grzejne. Gdy przez
ich elementy oporowe przep³ywa pr¹d na-
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��System elektrycznego ogrzewania pod³ogo-
wego sk³ada siê z: elementów grzejnych.
(kabli, mat lub folii), czujników temperatury
powietrza lub pod³ogi, a tak¿e termostatu
(fot. Luxbud)

Dom bez grzejników na œcianach, kot³a i tradycyjnej
instalacji grzewczej, a mimo to ciep³y i komfortowy?

Jest to mo¿liwe, gdy zamontujemy w nim elektryczne
ogrzewanie pod³ogowe. W krajach skandynawskich

system ten jest znany i stosowany od wielu lat.
W Polsce jego popularnoœæ wzrasta z roku na rok.

AAnnddrrzzeejj ZZuubbeekk

pod³ogówka

NA PRĄD

fot. Elektra

Red.: O zaletach i ograniczeniach ogrze-
wania pod³ogowego piszemy na str. 68
w artykule „Pod³ogówka – dlaczego
warto”.
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grzewaj¹ siê i oddaj¹ ciep³o, które jest na-
stêpnie przez pod³ogê przekazywane do
otoczenia �.

W nowych domach najczêœciej uk³ada
siê kable grzejne, które zbudowane s¹ z:
■ drutu oporowego (zwanego te¿ ¿y³¹
grzejn¹); 
■ izolacji z tworzywa sztucznego; 
■ ekranu (zwykle miedzianego), który
eliminuje pole elektryczne i jest zabezpie-
czeniem przeciwpora¿eniowym;
■ os³ony z tworzywa sztucznego. 

Kable mog¹ mieæ jedn¹ ¿y³ê grzejn¹,
któr¹ p³ynie pr¹d (tzw. jedno¿y³owe), lub
dwie (tzw. dwu¿y³owe) �, �.

Kabel jedno¿y³owy trzeba tak u³o-
¿yæ, aby po³¹czyæ jego pocz¹tek i koniec
z przewodem „zimnym”, który doprowa-
dzony jest do puszki zasilaj¹cej. Tworzy
siê wówczas zamkniêty obwód elektrycz-
ny i mo¿liwy jest przep³yw pr¹du �. Ka-
bel dwu¿y³owy sk³ada siê z dwóch rów-
noleg³ych przewodów: zasilaj¹cego i po-
wrotnego. Jeden jego koniec pod³¹cza siê
do przewodu „zimnego” �.

Kable mog¹ mieæ ró¿n¹ moc na metr
– od 10 do 25 W/m. Kupuje siê je w zwo-
jach od kilku do kilkudziesiêciu metrów
d³ugoœci. Od mocy kabla zale¿y to, jak gê-
sto trzeba go bêdzie u³o¿yæ, ¿eby uzyskaæ

¿¹dan¹ temperaturê w pomieszczeniu.
Odstêpy miêdzy przewodami najczêœciej
wynosz¹ 10-20 cm, nie powinny byæ jed-
nak mniejsze ni¿ 5 cm. Odstêpy te s¹ za-
le¿ne m. in. od rodzaju posadzki, jak¹ bê-
d¹ przykryte kable (tabela 1).  

W starych, remontowanych domach
czêœciej instaluje siê maty lub folie grzej-
ne. Nadaj¹ siê one do uk³adania na istnie-
j¹cych posadzkach, terakocie lub klepce.
Dziêki nim mo¿na poprawiæ komfort
cieplny w pomieszczeniu, bez konieczno-
œci znacznego podnoszenia poziomu pod-
³ogi i dodatkowego obci¹¿ania stropu. 
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Tañsze ogrzewanie
Jeœli kable grzejne zostan¹ przykryte

grub¹ warstw¹ betonu (7-15 cm), wówczas
otrzymamy ogrzewanie akumulacyjne.
Pobiera ono energiê w godzinach noc-
nych, gdy obowi¹zuje tañsza taryfa  i od-
daje j¹ w ci¹gu dnia. Ogrzewanie to jest
w stanie zakumulowaæ tyle energii ciepl-
nej, ile wystarczy do ogrzewania pomiesz-
czenia w czasie obowi¹zywania dro¿szej
taryfy. Masa akumulacyjna wolno sty-
gnie, ale i wolno siê nagrzewa. Zalecane
jest wiêc do pomieszczeñ, w których
przez d³ugi czas temperatura ma zapew-
niæ wysoki komfort cieplny. 

System mo¿e wspó³pracowaæ z urz¹-
dzeniem steruj¹cym, które nie tylko utrzy-
muje nastawion¹ przez u¿ytkownika tem-
peraturê, ale te¿ okreœla czas potrzebny na
zgromadzenie energii w pod³odze. Uw-
zglêdniana jest przy tym temperatura pod-
³ogi i na zewn¹trz budynku. Jest to rozwi¹-
zanie ekonomiczne, obni¿aj¹ce op³aty za
energiê elektryczn¹, ale op³aca siê je stoso-
waæ tylko wówczas, gdy mamy mo¿liwoœæ
skorzystania z nocnej, tañszej taryfy ener-
getycznej.

Rodzaj posadzki Minimalne odstêpy (cm) miêdzy przewodami o mocy jednostkowej:
10 W/m 15, 17 W/m

Terakota, marmur,
7 10inne materia³y ceramiczne

PVC 8 12
Drewno, panele pod³ogowe,

10 14wyk³adzina dywanowa

Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odstêpy miêdzy przewodami grzejnymi
(wg Elektra)

Odstêpy miêdzy kablami grzejnymi nie powinny byæ wiêksze ni¿ 20 cm,
aby nie powstawa³y strefy niedogrzane.

ekran ¿y³a grzejna

izolacjaos³ona

czujnik

kabel jedno¿y³owy

przewód
„zimny”

��Kabel jedno¿y³owy jest zasilany dwustronnie

ekran ¿y³a grzejna

¿y³a powrotna

izolacja

os³ona

��Budowa kabla dwu¿y³owego

czujnik

kabel dwu¿y³owy

��Kabel dwu¿y³owy jest zasilany jednostronnie

przewód
„zimny”

Kabel dwu¿y³owy nie „sieje” zak³óceñ, gdy¿ pola magnetyczne wytwarzane wokó³
ka¿dej ¿y³y wzajemnie siê kompensuj¹ ze wzglêdu na przeciwne kierunki pr¹du

��Budowa kabla jedno¿y³owego



Maty grzejne sk³adaj¹ siê z siatki wy-
konanej z w³ókna szklanego, w któr¹ wple-
ciony jest kabel grzejny o ma³ym przekroju.
S¹ cienkie, maj¹ oko³o 3 mm gruboœci. Ich
moc okreœlana jest w odniesieniu na metr
kwadratowy powierzchni. Najczêœciej ofe-
rowane s¹ maty o mocy 100 W/m2 – prze-
znaczone do dogrzewania pomieszczeñ. Je-
œli maj¹ byæ jedynym Ÿród³em ciep³a, po-
winny mieæ wiêksz¹ moc, czyli 150-
160 W/m2. Maty sprzedawane s¹ w odcin-
kach o sta³ej szerokoœci, standardowo 0,5;
0,6 i 1 m. D³ugoœæ i ca³kowit¹ moc dopaso-
wuje siê do indywidualnych potrzeb �.
Mog¹ byæ zasilane jedno- lub dwustronnie.

Folie grzejne wykonane s¹ z drutów
aluminiowych o p³askim przekroju, zato-
pionych w folii poliestrowej. Maj¹ bardzo
ma³¹ gruboœæ, oko³o 0,2 mm. Kupuje siê
je w zestawach, sk³adaj¹cych siê z modu-
³ów grzewczych. Modu³y dzia³aj¹ nieza-
le¿nie, awaria jednego, nie powoduje za-
k³ócenia pracy ca³ego zestawu. Moc jed-
nostkowa to 60-90 W/m2. Istnieje mo¿li-
woœæ ciêcia zestawów dowolnej d³ugoœci,
zale¿nie od potrzeb �.

Ka¿dy producent dok³adnie okreœla
sposób u³o¿enia przewodów i wykonania
warstwy betonowej, któr¹ siê je przykry-
wa. Inaczej uk³ada siê kable grzejne, a in-
aczej maty czy folie.

Regulacja systemu
Aby ogrzewanie pod³ogowe dzia³a³o

sprawnie i ekonomicznie, trzeba zastoso-
waæ uk³ady reguluj¹ce. Bêd¹ one stero-
waæ prac¹ systemu zale¿nie od wymaganej
w pomieszczeniu temperatury przez w³¹-
czanie i wy³¹czanie zasilania. Ogrzewanie
pod³ogowe nie dzia³a zbyt szybko. Ma to
zwi¹zek ze stosunkowo nisk¹ temperatur¹
powierzchni grzejnej – oko³o 30°C. Za-
nim ciep³o z du¿ej, ale niezbyt ciep³ej po-
wierzchni, zacznie byæ odczuwane w po-
mieszczeniu musi up³yn¹æ trochê czasu.
Ale jest ono te¿ powoli oddawane. Po na-
grzaniu pod³ogi, wy³¹czone jest zasilanie,
a¿ do momentu, w którym temperatura
powietrza lub pod³ogi spadnie poni¿ej ¿¹-
danej wartoœci.

Ogrzewanie pod³ogowe musi mieæ
termostat, dziêki któremu zapewniony
zostanie komfort cieplny i zmniejszone
bêd¹ koszty eksploatacyjne 	. Najprost-
sze termostaty wyposa¿one s¹ w czujniki
pod³ogowe i powietrzne. Te bardziej
skomplikowane wyposa¿one s¹ w mikro-
procesor z zegarem steruj¹cym. Za ich
pomoc¹ mo¿na uzyskaæ w pomieszczeniu
¿¹dan¹ temperaturê w okreœlonym czasie,
programowaæ ustawienia w cyklu dobo-
wym czy tygodniowym. 

Regulatory z czujnikami powietrza
stosowane s¹ zwykle, gdy ogrzewanie jest
podstawowym systemem grzewczym do-
mu i wa¿ne jest utrzymanie okreœlonej
temperatury powietrza w pomieszcze-
niach.  Regulatory z czujnikami pod³o-
gowymi zalecane s¹ do systemów uzupe³-
niaj¹cych, np. tylko do kuchni lub ³azien-
ki. Dziêki nim mo¿na utrzymaæ ¿¹dan¹
temperaturê pod³ogi. 

Mo¿liwe jest zamontowanie kilku ter-
mostatów w jednym budynku. W ka¿dym
pomieszczeniu mo¿na ustawiæ inn¹ tem-
peraturê. Termostaty mog¹ byæ po³¹czone
w sieæ, któr¹ steruje siê za pomoc¹ kom-
putera i telefonu komórkowego.

Regulatory najczêœciej umieszcza siê
wewn¹trz ogrzewanego pomieszczenia, na
wysokoœci 1,5 m nad pod³og¹ w puszce in-
stalacyjnej. Do puszki doprowadza siê
podtynkowo: przewody zasilaj¹ce, prze-
wody „zimne” kabla grzejnego, przewód
czujnika pod³ogowego lub powietrznego.
Wybieraj¹c miejsce na puszkê instalacyj-
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�Sposób zamontowania regulatora
w ³azience (fot. Elektra)

��Maty grzejne kupuje siê w kompletnych
zestawach monta¿owych (fot. Devi)

��Folie grzejne kupuje siê w zestawach sk³a-
daj¹cych siê z modu³ów grzewczych
(fot. Luxbud)

Elektryczne ogrzewanie pod³ogowe zwy-
kle pod³¹cza siê do napiêcia 230 V. Ekrany
wszystkich elementów grzejnych powinny
byæ dobrze uziemione. System zabezpiecza
siê przed ewentualnymi zwarciami czy prze-
piêciami wy³¹cznikiem ró¿nicowopr¹do-
wym. Wszystkie prace w tym zakresie powi-
nien wykonaæ elektryk z uprawnieniami.

	�Termostat z systemem korekcji
temperatury (fot. Devi)

Korzystaj z porad ekspertów redakcyjnych pod tel. (22) 568 99 12 lub na forum dyskusyjnym 
www.forum.budujemydom.pl
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n¹, trzeba kierowaæ siê wzglêdami prak-
tycznymi (³atwy dostêp, ograniczona d³u-
goœæ przewodów „zimnych”) i estetyczny-
mi – regulator temperatury bêdzie wi-
doczny na œcianie 
.

Jak u³o¿yæ kable?
Pod³o¿e, na którym bêdziemy uk³adaæ

ogrzewanie pod³ogowe, musi byæ równe
i starannie wykonane. Pod³o¿e trzeba wy-
poziomowaæ i oczyœciæ. Przed rozpoczê-
ciem prac monta¿owych powinno siê wy-
konaæ wszystkie elementy budowlane sty-
kaj¹ce siê z pod³og¹ (œcianki dzia³owe,
s³upki) oraz powinno siê zakoñczyæ mon-
ta¿ pozosta³ych instalacji. Zalecane jest te¿
wczeœniejsze otynkowanie pomieszczeñ.

W tak przygotowanym pomieszcze-
niu uk³ada siê izolacjê termiczn¹. Wyko-
nuje siê j¹ ze styropianu lub we³ny mine-
ralnej. Uk³ada siê j¹ na ca³ej powierzchni
pod³ogi. Na ca³ym obwodzie pomieszcze-
nia trzeba u³o¿yæ taœmê brzegow¹, która
umo¿liwia rozszerzalnoœæ ciepln¹ war-
stwy betonowej, bez wprowadzania do-
datkowych naprê¿eñ. Zabezpiecza to
przed ucieczk¹ ciep³a przez œciany ze-
wnêtrzne. Rodzaj i gruboœæ izolacji ter-
micznej okreœla siê m. in. w zale¿noœci od
dopuszczalnych obci¹¿eñ stropów oraz te-
go, co znajduje siê pod powierzchni¹ pod-
³ogi. I tak:

■ izolacjê gruboœci do 5 cm uk³ada siê
w pod³ogach nad pomieszczeniami ogrze-
wanymi,
■ grubsz¹ warstwê (5-10 cm) – w pod³o-
gach nad piwnicami lub innymi pomiesz-
czeniami nie ogrzewanymi,
■ izolacjê gruboœci powy¿ej 10 cm –
w pod³ogach na gruncie, stropach z wen-
tylowan¹ przestrzeni¹ podpod³ogow¹
oraz stropach, pod którymi znajduje siê
powietrze zewnêtrzne, np. nad bramami.

Nie bez znaczenia jest równie¿ rodzaj
materia³u jakim wykoñczona jest pod³o-
ga. Im lepszym izolatorem ciep³a jest po-
sadzka, tym izolacja termiczna musi byæ
grubsza. Chodzi o to, aby co najmniej
90% ciep³a przenika³o „w górê” przez po-
sadzkê do pomieszczenia, przy znikomej
iloœci ciep³a traconej na przenikaniu
„w dó³” do stropu lub gruntu.

Na warstwie izolacji uk³ada siê foliê
ochronn¹. Najczêœciej stosuje siê folie po-
lietylenowe lub aluminiowe. Stanowi¹
one ochronê przeciwwilgociow¹ oraz za-
bezpieczaj¹ przed ewentualnym wnika-
niem uk³adanej póŸniej zaprawy pomiê-
dzy p³yty izolacji cieplnej. Najwygodniej
jest kupiæ izolacjê termiczn¹ fabrycznie
zespolon¹ z foli¹. Folia musi byæ u³o¿ona
z co najmniej 10-cm zak³adem, a jej brze-
gi wywiniête na œcianê. W pod³ogach na
gruncie istnieje niebezpieczeñstwo zawil-
gocenia izolacji termicznej od do³u. Z te-
go powodu izolacjê przeciwwilgociow¹
uk³ada siê równie¿ pod ni¹.   

Kable grzejne przymocowuje siê do
siatki metalowej roz³o¿onej na folii
ochronnej. Zamiast siatki stosuje siê te¿
taœmy monta¿owe. Przewód grzejny po-
winien byæ rozmieszczony w odpowied-
nich odleg³oœciach, równomiernie na ca-
³ej powierzchni grzejnej. Przykrywa siê
go warstw¹ betonu albo jastrychu gipso-
wego lub cementowego. Jej gruboœæ to

oko³o 4-7 cm. Dodanie do zaprawy beto-
nowej plastyfikatora zwiêksza jej pla-
stycznoœæ, co u³atwia jej uk³adanie. Po-
cz¹tek i koniec kabla grzejnego musi byæ
ca³kowicie zatopiony w betonie �. Przed
u³o¿eniem betonu do siatki mocuje siê
rurkê z czujnikiem temperatury. Uru-
chomienie ogrzewania mo¿e nast¹piæ do-
piero po ca³kowitym wyschniêciu zapra-
wy, czyli zwykle nie wczeœniej ni¿ po
30 dniach. Trochê inaczej uk³ada siê
ogrzewanie pod³ogowe w drewnianej
pod³odze na legarach. Kable grzejne
uk³ada siê na siatce monta¿owej i pozo-
stawia pust¹ przestrzeñ pomiêdzy ele-
mentami grzejnymi a drewnian¹ posadz-
k¹. Powinna mieæ 3-5 cm wysokoœci �.

Jak u³o¿yæ matê?
Monta¿ mat grzejnych jest prostszy

i mniej pracoch³onny w porównaniu z ka-
blami grzejnymi. Zaleca siê, aby monto-
waæ je nie bezpoœrednio na izolacji, tylko
na warstwie betonu. Mo¿na je te¿ uk³a-
daæ na starych posadzkach: terakocie czy
klepce. Pod³o¿e trzeba odpowiednio przy-
gotowaæ – wyrównaæ i wyczyœciæ.

Najpierw matê rozk³ada siê na  próbê.
Nale¿y tak dopasowaæ odcinki maty, aby
pokryæ nimi ca³¹ powierzchniê pod³ogi, na
której ma byæ u³o¿one ogrzewanie. Matê
mo¿na ci¹æ na odcinki potrzebnej d³ugoœci,
ale trzeba przy tym uwa¿aæ, aby nie uszko-
dziæ wplecionych w ni¹ kabli grzejnych. Po-
d³o¿e trzeba zagruntowaæ. Matê rozk³ada
siê, a nastêpnie pokrywa siê j¹ cienk¹ war-

Dombudujemy2 0 0 4 10

R A P O R T 27
O

GR
ZE

W
AN

IE
 P

ŁA
SZ

CZ
YZ

N
O

W
E

E l e k t r y c z n e  o g r z e w a n i e  p o d ł o g o w e

legary

czujnik
temp. powietrza

posadzka
drewniana

izolacja termiczna

siatka monta¿owa

kabel grzejny

��Kable grzejne u³o¿one w drewnianej pod³o-
dze na legarach

��Kable grzejne u³o¿one w betonowej pod³odze

posadzka

beton

czujnik
temperatury pod³ogi

kabel grzejny

siatka lub listwa
monta¿owa

izolacja termiczna

Wykonanie instalacji powinno zleciæ
siê fachowcom. Niektórzy producenci tyl-
ko pod warunkiem zamontowania syste-
mu przez przeszkolonego instalatora
udzielaj¹ gwarancji.

W pomieszczeniach wilgotnych, np.
³azienkach mo¿na montowaæ tylko ter-
mostaty o odpowiednim stopniu ochro-
ny. Jeœli regulator nie spe³nia tego wyma-
gania, trzeba go umieœciæ na zewn¹trz ³a-
zienki.

Uwaga! Kable i maty raz u³o¿one nie
nadaj¹ siê do powtórnego wykorzystania.



stw¹ zaprawy klej¹cej. Mata musi byæ ca³-
kowicie zatopiona w zaprawie. Na niej uk³a-
da siê now¹ posadzkê. W przypadku, gdy
mata bêdzie u³o¿ona pod posadzk¹ z wyk³a-
dziny dywanowej, PVC lub mozaiki mo¿na
u¿yæ masy samopoziomuj¹cej , �.

Przed przyklejeniem maty nale¿y zain-
stalowaæ pod³ogowy czujnik temperatury.

£atwiej uk³ada siê maty zasilane jed-
nostronnie. Z kolei maty zasilane dwu-
stronnie s¹ cieñsze. Mo¿na zamontowaæ
kilka mat w jednym pomieszczeniu. Uru-
chomienie systemu mo¿e nast¹piæ dopie-
ro po ca³kowitym wyschniêciu zaprawy
klejowej lub masy samopoziomuj¹cej.

Czas schniêcia podany jest zwykle przez
producenta zaprawy.

Podczas monta¿u mata nie mo¿e byæ
poddawana nadmiernemu naprê¿aniu
i naci¹ganiu. Nie nale¿y jej uk³adaæ na
szczelinach dylatacyjnych w pod³odze. 

Czym wykoñczyæ pod³ogê?
Powierzchnie z ogrzewaniem pod³ogo-

wym powinny byæ wykoñczone posadzk¹
o dobrej przewodnoœci cieplnej. Im mniej-
szy bêdzie opór cieplny posadzki, tym wy¿-
sza bêdzie sprawnoœæ systemu ogrzewania
pod³ogowego. Ma³y opór cieplny maj¹ mar-
mur, granit, gres, terakota i inne materia-

³y ceramiczne. Spoiny miêdzy p³ytkami
powinno siê wype³niæ uelastycznion¹ fug¹.
Nie zaleca siê stosowania du¿ych elemen-
tów (p³ytek wiêkszych ni¿ 30x30 cm). Mog¹
one popêkaæ na skutek rozszerzania siê be-
tonu pod wp³ywem temperatury.
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Rodzaj systemu Zalecana moc grzewcza Maksymalna moc grzewcza
[W/m2] [W/m2]

Ogrzewanie bezpoœrednie
70-120 150w nowym budynku

Ogrzewanie bezpoœrednie 
100-150 150w remontowanym budynku

Ogrzewanie akumulacyjne 125-175 175
Ogrzewanie w strefach

200-250 250brzegowych
Ogrzewanie pod³óg

80-100 100drewnianych
Ogrzewanie pod³óg

60-80 80drewnianych na legarach

Tabela 2. Zalecana moc grzewcza w pomieszczeniach o ró¿nym
przeznaczeniu (wg Devi)

Jeœli z obliczeñ wynika, ¿e potrzebna moc grzewcza na 1m2 powierzchni jest wiêksza, trzeba
przewidzieæ zastosowanie dodatkowego Ÿród³a ciep³a.

�Maty grzejne najpierw dopasowuje siê do
pomieszczenia (fot. Elektra)

y

Producenci elektrycznych systemów
ogrzewania pod³ogowego okreœlaj¹ do-
k³adnie sposób ich u³o¿enia. Trzeba œci-
œle przestrzegaæ wszystkich zaleceñ po-
dawanych w instrukcjach monta¿u. To
gwarantuje prawid³owe dzia³anie syste-
mu. Pamiêtajmy, ¿e po zakoñczeniu prac
monta¿owych i u³o¿eniu posadzek,
wszelkie zmiany s¹ bardzo kosztowne.



Jeœli na pod³odze ma byæ u³o¿ona wy-
k³adzina, musi mieæ ona znak dopuszczaj¹-
cy do stosowania w ogrzewaniach pod³ogo-
wych. Z kolei panele lub drewno nie s¹ naj-
lepszym rozwi¹zaniem, gdy¿ Ÿle przewodz¹
ciep³o. Dopuszczalne jest ich stosowanie,
ale nale¿y zasiêgn¹æ informacji u producen-
ta posadzki, czy wybrany przez nas materia³
nadaje siê do wykoñczenia pomieszczenia
z ogrzewaniem pod³ogowym. Wybieraj¹c
rodzaj posadzki powinniœmy te¿ dowie-
dzieæ siê, czy pod wp³ywem wysokiej tem-
peratury, nie bêdzie ona wydziela³a sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia.

Jaka moc?
Moc zainstalowana to moc jaka musi

przypadaæ na ka¿dy metr kwadratowy po-
wierzchni pomieszczenia, aby ogrzaæ je do
¿¹danej temperatury. Moc ta powinna byæ
oko³o 30% wiêksza od obliczonego zapo-
trzebowania na ciep³o w pomieszczeniu.
Dziêki temu system bêdzie szybciej reago-
wa³ na spadki temperatury. Moc zainstalo-
wana w nowym, dobrze zaizolowanym bu-
dynku wynosi 80-90 W/m2 dla pomieszczeñ

mieszkalnych, 150 W/m2 – dla ³azienek
i pomieszczeñ wilgotnych, a 200 W/m2 –
dla stref brzegowych. Zale¿nie od miejsca
zamontowania, potrzebna jest inna moc
grzewcza (tabela 2).

Czy potrzebny jest projekt?
Jeœli ogrzewanie pod³ogowe ma byæ

podstawowym systemem grzewczym w do-
mu konieczne jest wykonanie projektu. Do-
bór i rozplanowanie rozmieszczenia kabli
grzejnych musi byæ wykonane indywidual-
nie dla ka¿dego domu, z uwzglêdnieniem
jego specyfiki. Ju¿ na tym etapie musimy
zaplanowaæ rozmieszczenie sta³ych elemen-
tów wyposa¿enia wnêtrz i mebli, które usta-
wia siê bezpoœrednio na posadzce. Trzeba
wiêc zdecydowaæ, gdzie umieœcimy wannê,
kabinê prysznicow¹, pralkê czy szafki ku-
chenne. Maty grzejne mo¿emy natomiast
wybraæ samodzielnie, gdy¿ s¹ one gotowy-
mi do zainstalowania urz¹dzeniami.

Pamiêtajmy
■ Nie wprowadzaæ zmian (w umeblo-

waniu czy przeznaczeniu pomieszczeñ),

które utrudnia³yby oddawanie ciep³a
przez pod³ogê.
■ Nie stawiaæ na pod³odze z elektrycz-
nym systemem grzewczym na d³u¿szy
czas du¿ych przedmiotów: materacy, kar-
tonów, mebli bez nó¿ek.
■ Nie k³aœæ grubych dywanów.
■ Nie wierciæ otworów w pod³odze bez
wczeœniejszego zlokalizowania miejsca
u³o¿enia przewodów grzejnych.              �
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��Maty pokrywa siê warstw¹ zaprawy klej¹-
cej, a do niej bezpoœrednio przymocowuje
p³ytki pod³ogowe (fot. Elektra)

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych produk-
tów przedstawiamy w rubryce Info rynek na
str. 91.


