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Elektryczne przewody grzejne wyko-
rzystywane s¹ w ogrzewaniu pod³ogo-

wym pomieszczeñ – i z tego s¹ najbardziej
znane. Ale mo¿na stosowaæ je nie tylko we-
wn¹trz domu, ale i na zewn¹trz budynku:
do podgrzewania schodów, podjazdów, par-
kingów, tarasów czy chodników w czasie
mrozów. Podgrzewanie zapobiega oblodze-
niu powierzchni. Przewody grzejne stosuje
siê tak¿e na dachach, w rynnach i rurach

spustowych, dziêki czemu s¹ chronione
przed zamarzaniem i nie tworz¹ siê na nich
sople. Inne zastosowania przewodów grzej-
nych to ochrona przed zamarzaniem rur
wodnych i kanalizacyjnych u³o¿onych po-
wy¿ej strefy przemarzania, ochrona przed
gêstnieniem oleju opa³owego w zewnêtrz-
nych zbiornikach i ruroci¹gu ³¹cz¹cym je 
z kot³em, a tak¿e monta¿ na instalacji cie-
p³ej wody u¿ytkowej w celu utrzymywania
jej sta³ej temperatury. 

Elementy systemu
G³ównymi elementami systemu ogrze-

wania przeciwoblodzeniowego s¹ przewody
grzejne zasilane napiêciem jedno- lub trój-
fazowym oraz regulatory z czujnikami tem-
peratury lub temperatury i wilgotnoœci. �

W systemach ogrzewania elektrycz-
nego stosuje siê przewody grzejne sta³o-
lub zmiennooporowe, tak zwane samore-
guluj¹ce. Pierwsze przez ca³y czas pracy
pobieraj¹ tê sam¹ moc, a wiêc zu¿ywaj¹
tak¹ sam¹ iloœæ energii elektrycznej. Dru-
gie – wydzielaj¹ zmienn¹ iloœæ ciep³a, 
w zale¿noœci od temperatury otoczenia.

W ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym
wykorzystuje siê te¿ maty grzejne. Wykona-
ne s¹ z tworzywa sztucznego z zamocowa-
nym na ich powierzchni sta³ooporowym
przewodem grzejnym. Szerokoœæ mat to 0,5;
0,6 i 1m, a d³ugoœæ od 2 do prawie 24 m. Ich
moc to 90-100, 150-160 lub 250-300 W/m2.

System ogrzewania automatycznie
w³¹cza siê i wy³¹cza zale¿nie od warunków
pogodowych. Jeœli system wyposa¿ony jest
w regulator z czujnikiem temperatury oto-
czenia, w³¹cza siê, gdy temperatura spada
poni¿ej wartoœci zaprogramowanej przez
u¿ytkownika, np. 5°C. Regulator z czujni-
kiem temperatury i wilgotnoœci powietrza
w³¹cza system dopiero wówczas, gdy oba
parametry osi¹gn¹ odpowiednie wartoœci.
Gdy na zewn¹trz jest ujemna temperatura,
ale nie pada, system pozostaje w stanie czu-
wania. Czujnik temperatury pozwala za-
programowaæ zakres temperatury, w któ-
rym ma pracowaæ ogrzewanie. 

Czujniki regulatora umieszcza siê 
w miejscach, w których najd³u¿ej utrzymu-
je siê wilgoæ i oblodzenie, a sam regulator
montuje siê na tablicy steruj¹cej. Doprowa-
dza siê do niej przewody zasilaj¹ce, przewód
czujnika oraz przewody tak zwane zimne
(które ³¹cz¹ przewody grzejne z tablic¹).

Na tablicy steruj¹cej musi te¿ znaleŸæ
siê wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy, któ-
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Zim¹ wielu mieszkañców domów jednorodzinnych
ma problemy z oœnie¿onymi i oblodzonymi

chodnikami, schodami czy podjazdami do gara¿y.
K³opoty mog¹ sprawiæ równie¿ œnieg i lód zalegaj¹ce

w rynnach, na dachach czy zamarzaj¹ce rury 
wodoci¹gowe. Rozwi¹zaniem tych problemów mo¿e

byæ u³o¿enie w tych miejscach elektrycznego 
ogrzewania przeciwoblodzeniowego.

fot. Devi



ry chroni obwód grzewczy, na przyk³ad
przed zwarciem lub przeci¹¿eniem. Dodat-
kowo powinien byæ zamontowany wy³¹cz-
nik ró¿nicowo-pr¹dowy na pr¹d ró¿nico-
wy 30 mA, który ma za zadanie chroniæ
przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. 

Instalacjê, pod³¹czenie i uruchomie-
nie systemu najlepiej powierzyæ elektry-
kowi z uprawnieniami. U niektórych pro-
ducentów jest to jeden z warunków uzy-
skania gwarancji. 

Ogrzewanie chodników,
schodów...
Na powierzchniach, pod którymi u³o¿o-

no system ogrzewania przeciwoblodzenio-
wego, nie wystêpuje oblodzenie i nie zalega
œnieg. U³atwia to poruszanie siê po nich lu-
dziom i pojazdom, zmniejsza ryzyko poœli-
zgniêæ, upadków. Nie ma koniecznoœci od-
œnie¿ania tych powierzchni, posypywania
ich sol¹ lub piaskiem czy skuwania lodu.

Do ogrzewania chodników, podjaz-
dów, tarasów mo¿na stosowaæ przewody
lub maty grzejne. �, ��Zwykle mo¿na je
uk³adaæ w ka¿dym rodzaju nawierzchni:
betonie, asfalcie, pod kostk¹ brukow¹.
Sposób u³o¿enia zale¿y od miejsca monta-
¿u i rodzaju nawierzchni. �, �

Na stromych podjazdach przewody
grzejne uk³ada siê zwykle na ca³ej po-
wierzchni. Ale mo¿na te¿ u³o¿yæ tylko dwa
równoleg³e do siebie pasy w odleg³oœci rów-
nej rozstawowi kó³ w samochodzie. Przewo-
dy powinny byæ u³o¿one w formie pêtli rów-
noleg³ych do krawêdzi podjazdu czy chod-
nika z zachowaniem sta³ego odstêpu miêdzy
s¹siednimi odcinkami przewodu. Odstêpy
miêdzy przewodami oraz ich zag³êbienie za-
le¿¹ od rodzaju instalacji i wymaganej mocy
grzewczej. Przewody mocuje siê zwykle do
siatki zbrojeniowej za pomoc¹ opasek kablo-
wych i przykrywa warstw¹ betonu. �
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Grzej¹ s³abiej lub mocniej
Przewody samoreguluj¹ce reaguj¹ na lo-
kaln¹ zmianê temperatury otoczenia,
zwiêkszaj¹c swoj¹ moc, gdy temperatura
spada i zmniejszaj¹c, gdy roœnie. Pozwala
to na dostosowanie iloœci wytwarzanego
ciep³a, a wiêc pobieranej mocy, do warun-
ków otoczenia. W przewodach samoregu-
kuj¹cych wykorzystuje siê zjawisko, ¿e
tworzywo sztuczne z domieszk¹ grafitu
poddane odpowiedniej obróbce nabiera
cech pó³przewodnika o dodatnim termicz-
nym wspó³czynniku rezystancji (oporu).
Termiczny wspó³czynnik rezystancji to pa-
rametr okreœlaj¹cy jak zmiana temperatu-
ry wp³ywa na rezystancjê przewodu.
Przewód samoreguluj¹cy sk³ada siê z sie-
ciowanego rdzenia wykonanego z polimeru
w którym umieszczone s¹ dwie równole-
g³e ¿y³y zasilaj¹ce (miedziane). Ca³oœæ po-
kryta jest warstw¹ izolacji ochronnej, oto-
czona oplotem ochronnym i os³on¹ ze-
wnêtrzn¹. Oplot ochronny wykonany jest
z ocynkowanej siatki miedzianej, która
spe³nia funkcjê przewodu ochronnego 
i jednoczeœnie zabezpiecza przewód me-
chanicznie, nie pogarszaj¹c jego elastycz-
noœci. Os³ona zewnêtrzna chroni we-
wnêtrzn¹ czêœæ przewodu przed uszkodze-
niami mechanicznymi. �
Przewody zasilane s¹ jednostronnie. S¹
elastyczne i zachowuj¹ te w³aœciwoœci na-

wet w niskich temperaturach. Mo¿na je
ci¹æ na odcinki dowolnej d³ugoœci. Pod-
czas monta¿u systemu, zu¿ywa siê wiêc
tylko tyle materia³u, ile potrzeba. Automa-
tyczna regulacja pobieranej przez przewo-
dy grzejne energii elektrycznej znacznie
obni¿a koszty eksploatacji systemu. Dziêki
samoregulacji nie ma niebezpieczeñstwa,
¿e ulegn¹ samoistnemu przegrzaniu czy
przepaleniu w miejscach, w których siê
stykaj¹ b¹dŸ krzy¿uj¹. 

� Elementy systemu grzewczego

� Budowa przewodu grzewczego

p³aszcz ochronny

izolacja elektryczna 
ze splotem ochronnym

z ocynkowanej siatki
miedzianej

samoreguluj¹ca 
warstwa grzejna 

z polimeru
¿y³a miedziana

czujnik wilgotnoœci 
i temperatury

zestaw przy³¹czeniowy 
i zakoñczeniowy

czujnik temperatury 
otoczenia

przewód 
przy³¹czeniowy

(zimny)

regulator

puszka 
przy³¹czeniowa

przewód grzejny

Korzystaj z porad ekspertów redakcyjnych pod tel. (22) 568 99 12 lub na forum dyskusyjnym 
www.forum.budujemydom.pl

Zapamiêtaj!
n Przewody grzejne nale¿y uk³adaæ 

w mo¿liwie d³ugie pêtle.
n Powinno siê zachowaæ odstêp co najmniej

5-10 cm od wszelkiego rodzaju przeszkód.
n Na ³ukach trzeba zachowaæ równomier-

ny odstêp miêdzy przewodami.
n Nie wolno prowadziæ przewodów grzej-

nych przez dylatacje, trzeba przewi-
dzieæ osobny obwód po ka¿dej stronie
dylatacji.
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Matê grzejn¹ mo¿na uk³adaæ w po-
trzebny kszta³t tn¹c no¿yczkami, pamiê-
taj¹c, ¿e niedopuszczalne jest przecinanie
przewodów grzejnych. Ci¹æ mo¿na jedy-
nie taœmê, w któr¹ s¹ wplecione. Gdy
ogrzewana ma byæ wiêksza powierzchnia,
uk³ada siê kilka mat obok siebie. 

Na schodach przewody grzewcze
uk³ada siê na powierzchniach poziomych,
w formie pêtli rozci¹gniêtych w poprzek

stopni i zachowuj¹c odpowiedni odstêp
pomiêdzy poszczególnymi odcinkami
(10-15 cm). Pionowe powierzchnie scho-
dów nie s¹ ogrzewane. G³êbokoœæ u³o¿e-
nia przewodów to oko³o 5 cm. 

Ogrzewanie rynien i dachów
System przeciwoblodzeniowy chroni

rynny i rury spustowe przed zamarza-
niem, a dach przed gromadzeniem i osu-
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� System ogrzewania z wykorzystaniem mat
grzejnych

mur oporowy
kable 

zasilaj¹ce
puszki 

³¹czeniowe

sterownik

kabel grzejny

kana³ 
odp³ywowy

mata grzejna
300/Wm2

czujnik gruntowy
(nieogrzewany)

podjazd
spadek xx%

czujnik 
gruntowy 

(ogrzewany)

0,
5 

m
0,

5 
m

gara¿

Zapamiêtaj!

n Przewody grzejne nale¿y uk³adaæ ponad
elementami podwieszeñ i mocowañ ru-
roci¹gów i rynien.

n Nie powinno siê ich dociskaæ do chro-
nionego elementu opaskami metalowy-
mi lub innymi zaciskami.

n Nie nale¿y mocowaæ ich do elementów
ruchomych.

n Nale¿y unikaæ uk³adania na ostrych
krawêdziach, zginania i zgniatania.

��U³o¿enie przewodów grzejnych przed domem
(fot. Luxbud)
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przewód grzejny

5-7 
cm

6 cm
2 cm

beton

warstwa 
piasku

warstwa
piasku

p³yty chodnikowe 
lub kostka brukowa

ubity t³uczeñ

taœma 
monta¿owaubity t³uczeñ

grunt rodzimy

przewód grzejny
taœma monta¿owa

Puszki przy³¹czeniowe Zestaw przy³¹czeniowy

Pomiar temperatury 
za pomoc¹ czujnika

RegulatorPrzewód grzejny

Wspornik mocuj¹cy

Przewód 
zasilaj¹cy

Panel sterowania 
z wy³¹cznikiem 

ró¿nicowo-
pr¹dowym (30 mA) 

i wy³¹cznikiem 
nadmiarowym 

Zestaw zakoñczeniowy 

� System ochrony rynien przed gromadzeniem siê œniegu i lodu

� Pod chodnikiem z p³yt lub kostki brukowej
sta³ooporowe przewody uk³ada siê w warstwie
piasku 2-3 cm mo¿liwie blisko p³yt

� W nawierzchni betonowej przewody 
grzejne powinny byæ u³o¿one 5-7 cm pod po-
wierzchni¹, w odstêpach 5-7,5 cm 
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waniem siê œniegu. Zapobiega tak¿e two-
rzeniu siê sopli. �

Przewody grzejne uk³ada siê wprost 
w rynnie i rurach spustowych i mocuje spe-
cjalnymi uchwytami. W zale¿noœci od po-
trzebnej mocy uk³ada siê jeden przewód
grzejny lub kilka przewodów – równolegle
obok siebie. Jeœli uk³ada siê dwa lub wiêcej
przewodów, zachowanie odpowiedniego od-
stêpu miêdzy nimi jest mo¿liwe dziêki spe-
cjalnym uchwytom monta¿owym.	�W ru-
rach spustowych w tym celu stosuje siê pio-
nowo wisz¹cy ³añcuch metalowy, do którego
mocuje siê przewody. Na powierzchni da-
chu przewody nale¿y uk³adaæ w postaci pê-
tli przebiegaj¹cych w dó³ i górê, obejmuj¹-
cych pas oko³o 50 cm licz¹c od krawêdzi da-
chu. Jeœli system ma byæ u³o¿ony na po-
wierzchniach bitumicznych, nale¿y stoso-
waæ przewody z pow³ok¹ fluoropolimerow¹. 

Ochrona rur 
Samoreguluj¹ce przewody grzejne mo-

g¹ chroniæ rury przed zamarzaniem. Wy-
korzystuje siê je do ogrzewania rur wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych u³o¿onych
powy¿ej strefy przemarzania gruntu za-
miast obsypki ¿u¿lowej lub keramzytowej. 

Przewody grzejne mocuje siê prosto-
liniowo lub spiralnie 
 na rurach:
n stalowych – za pomoc¹ taœmy na bazie

w³ókna szklanego lub plastikowych opa-
sek kablowych

n z tworzywa – samoprzylepn¹ taœm¹ alu-
miniow¹, któr¹ nakleja siê na ca³ej d³u-
goœci przewodu grzewczego w odstê-
pach oko³o 0,5 m. 

Wokó³ zaworów przewody grzewcze
montuje siê w taki sposób, aby mo¿liwy
by³ wygodny demonta¿ armatury. �

Czujnik temperatury umieszcza siê
bezpoœrednio na ruroci¹gu, po przeciw-
nej stronie ni¿ przewód grzejny. Montuje
siê go w najzimniejszym miejscu instala-
cji. Mo¿na te¿ sterowaæ prac¹ systemu
grzewczego przez pomiar temperatury
otoczenia. Przewody grzejne w³¹czaj¹ siê
wówczas, gdy temperatura spadnie np.
poni¿ej 3°C. 

Jaka moc?
Aby okreœliæ potrzebn¹ moc instalacji

w przeliczeniu na 1m2 powierzchni, trze-
ba wzi¹æ pod uwagê jej lokalizacjê (strefê 
klimatyczn¹) oraz stawiane przed ni¹ wy-
magania. W warunkach polskiego klimatu
zaleca siê moc grzewcz¹ 250-300 W/m2. 

Wartoœæ tê powinno siê zwiêkszyæ,
gdy instalacja bêdzie u³o¿ona:
n w miejscu wystawionym na dzia³anie

silnych wiatrów (np. na wybrze¿u).
Dzia³anie wiatru o prêdkoœci 10 m/s
jest równoznaczne z obni¿eniem tem-
peratury o 5°C. Im silniejszy wiatr, tym
wiêkszy efekt wych³adzania;

n w górach na du¿ej wysokoœci, powy¿ej
wysokoœci 1000 m n.p.m.;

n na terenach, na których wystêpuj¹ obfi-
te opady œniegu (np. na suwalszczyŸnie).

Wymagan¹ moc na 1 m2 powierzchni
mo¿na uzyskaæ uk³adaj¹c przewody grzej-
ne w odpowiednich odstêpach: im kable
wiêkszej mocy, tym u³o¿one bêd¹ w wiêk-
szej odleg³oœci od siebie. Oferowane przez
producentów maty grzejne przeznaczone
do montowania na zewn¹trz maj¹ zwykle
moc oko³o 300 W/m2.

Moc przewodów grzejnych stosowa-
nych w instalacjach dachowych powinna
wynosiæ 15-25 W/m. W szczytowych par-
tiach dachów pokrytych materia³ami pal-
nymi lub miêkn¹cymi pod wp³ywem wyso-
kiej temperatury (np. pap¹) moc kabla nie
powinna przekraczaæ 20 W/m. Dla rynien
moc przewodów samoreguluj¹cych to oko-
³o 18 W/m, w zale¿noœci od rodzaju dachu
i materia³u z jakiego jest wykonana. Dla ru-
roci¹gów zalecana moc to zwykle 10 W/m
(jeœli ich œrednica jest mniejsza ni¿ 5 cm, 
a gruboœæ izolacji ma co najmniej 5 cm).

Kiedy montowaæ?
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

chodników, podjazdów i schodów najle-
piej wykonaæ równolegle z pracami bu-
dowlanymi, gdy¿ przewody mocuje siê do
pod³o¿a i przykrywa warstw¹ betonu. �

System zapobiegaj¹cy zamarzaniu ry-
nien i dachów mo¿na montowaæ prak-
tycznie w dowolnym momencie, w trak-
cie budowy domu lub póŸniej, ju¿ pod-
czas jego u¿ytkowania. 

�

Konsultacja £ukasz Sobczyk
Rysunki na podstawie materia³ów 

firmy Raychem i Devi
Dane teleadresowe wiod¹cych producen-

tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów zamieszczamy w rubryce Info rynek

na str. 91
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� Takie zamontowanie przewodu grzewczego
samoreguluj¹cego na zaworze umo¿liwia jego
demonta¿ (rys. Elektra)

� Monta¿ ogrzewania przeciwoblodzeniowego
najlepiej wykonaæ równolegle z robotami bu-
dowlanymi (fot. Devi) 

 Uk³adanie przewodów grzejnych na dachu
(fot. Raychem) 

	 Przewód grzejny umieszcza siê bezpo-
œrednio w rynnie i rurze spustowej
(rys. Raychem)


 Przewód grzejny mo¿na do ruroci¹gu zamo-
cowaæ prostoliniowo (rys. Elektra)


