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Aby ogrzewanie 

pod ogowe mo na

by o pod czy  do 

wspólnej instalacji 

z grzejnikami cien-

nymi, trzeba wybra

rozwi zanie najle-

piej dopasowane do 

konkretnej sytuacji 

i najmniej kosztow-

ne. Mo liwo ci jest 

kilka. Na kolejnych 

stronach artyku-

u przedstawiamy 

cztery warianty.

Jaros aw Antkiewicz,

Joanna D browska

fot. Instal Projekt

Ogrzewanie pod ogowe zdobywa coraz 

wi ksz  popularno  g ównie dlatego, e do-

brze wspó pracuje z kot ami kondensacyjny-

mi i pompami ciep a. Szczególnie dlatego, 

e eksploatacja tych urz dze  jest najbar-

dziej ekonomiczna, gdy przygotowuj  wod

grzewcz  o niskiej temperaturze, jaka wy-

starczy do pod ogówki. 

Najcz ciej jednak nie da si  u o y

ogrzewania pod ogowego we wszystkich 

pomieszczeniach i zast pi  w ten spo-

sób tradycyjnych grzejników ciennych. 

Cz sto, np. ze wzgl du na zbyt ma  no-

no  stropu pomi dzy kondygnacjami 

(wylewka kryj ca rury w pod odze by a-

by zbyt ci ka) albo dlatego, e domowni-

cy nie chc  zrezygnowa  z dywanów, które 

utrudnia yby oddawanie ciep a przez pod-

og . Pozostaje wtedy po czenie grzejni-

ków i pod ogówki w jednej instalacji, a to 

oznacza, e musimy j  rozbudowa , by po-

godzi  ze sob  odmienne wymogi ka dego 

ze sposobów ogrzewania. 

Dobór kot a
W instalacjach wspó pracuj cych z ogrze-

waniem pod ogowym stosuje si  najcz -

ciej gazowe i olejowe kot y kondensacyjne 

lub pompy ciep a. Instalacj  grzewcz  pro-

jektuje si  wi c najcz ciej dla parametrów 

55/40°C lub jeszcze ni szych. 

Inne rodzaje kot ów tak e mog  wspó pra-

cowa  z ogrzewaniem pod ogowym, jednak 

konieczne jest wówczas znaczne obni enie 

temperatury wody zasilaj cej instalacj  pod-

ogow .

Temperatura pod ogi 
i grzejników
Temperatura pod ogi nie powinna by  wy -

sza ni  28–29°C – tylko w azienkach mo -

na j  podnie  do 32–35°C. Dlatego tempera-

tura wody zasilaj cej ogrzewanie pod ogowe 

musi by  niska (35–40°C). Niska temperatura 

wody zasilaj cej grzejniki cienne znacznie 

zmniejsza ich moc, dlatego musia yby mie

znacznie wi ksz  powierzchni  ni  przy ty-

powych parametrach 75/60°C (dla których 

zwykle podaje si  moc ciepln  grzejników).  

Grzejniki by yby wi c du e, drogie i zajmo-

wa yby du o miejsca.

Sterowanie ogrzewaniem
Ogrzewanie pod ogowe wolno reaguje na sy-

gna y z umieszczonych w pomieszczeniach 

czujników temperatury, dlatego do sterowa-

nia pod ogówk  cz sto stosuje si  zaawanso-

wane regulatory pogodowe, które w sposób 

ci g y uwzgl dniaj  zmiany warunków ze-

wn trznych (temperatury, si y wiatru) i na 

tej podstawie prognozuj  zmiany zapotrze-

bowania na ciep o wewn trz domu.

 Grzejniki cienne – nawet sterowane tyl-

ko zaworami z g owicami termostatycznymi 

– szybko reaguj  na zmiany temperatury. 

Niestety kot y, które mog  wykorzysta  sy-

gna y p yn ce ze stacji pogodowej oraz czuj-

nika temperatury wewn trz domu, s  drogie. 

Automatyka takiego kot a musi pozwala

na niezale ne sterowanie dwoma obiegami 

wody w instalacji – jednym kocio –grzejniki 

i drugim kocio –pod ogówka. 
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Instalacja bez zaworu mieszaj cego

Warunkiem dobrej wspó pracy grzejni-

ków ciennych i ogrzewania pod ogowego 

jest obni enie temperatury wody grzewczej 

zasilaj cej pod ogówk . Mo na to zrobi ,

wykonuj c obej cie (po czenie), umo li-

wiaj ce wymieszanie gor cej wody pocho-

dz cej z kot a z wod  wych odzon , powra-

caj c  z instalacji. Je li temperatura wody 

zasilaj cej ogrzewanie pod ogowe jest zbyt 

wysoka, to sygna  z niezale nego od kot a

czujnika na rurze zasilaj cej powoduje przy-

mkni cie zaworu umieszczonego na powro-

cie wody grzewczej do kot a. Och odzona 

woda, napotykaj c wi kszy opór, zaczy-

na w wi kszej ilo ci p yn  przez obej cie, 

a nast pnie miesza si  z gor c  wod  za-

silaj c  pod ogówk . Na obej ciu znajdu-

je si  te  zwyk y zawór regulacyjny, jednak 

s u y on tylko temu, by instalator wst pnie 

wyregulowa  przep yw (pó niej jego usta-

wienia ju  si  nie zmienia).

 W cz ci zasilaj cej ogrzewanie pod-

ogowe umieszcza si  pomp  obiegow .

Przez d ugie p tle pod ogowe musi prze-

p ywa  du a ilo  wody (bo rury maj  du

pojemno ), ponadto konieczne jest prze-

zwyci enie znacznych oporów przep ywu. 

Niezb dnym uzupe nieniem instalacji s  te

zawory zwrotne, dzi ki którym nie docho-

dzi do zaburze  kierunku przep ywu wody, 

a tak e naczynie wzbiorcze, przejmuj ce 

nadmiar wody, gdy jej obj to  ro nie wraz 

ze wzrostem temperatury.

Sterowanie

Automatyka kot a ca  instalacj  steruje we-

d ug jednego programu (zgodnie z tzw. krzy-

w  grzewcz ), a obs uguje zarówno pod o-

gówk , jak i grzejniki. Tymczasem uk ady te 

zupe nie inaczej reaguj  na zmiany tempera-

tury w pomieszczeniu, a tak e na zewn trz. 

Pomocne mo e si  tu okaza  zainstalowanie 

w pomieszczeniu bezprzewodowego czujni-

ka temperatury, który przekazuje sygna y do 

kot a.

Poniewa  automatyka kot a traktuje ca

instalacj  jako jeden obieg grzewczy, wystar-

czy kocio  dostosowany do obs ugi tylko jed-

nego obiegu. Na panelu steruj cym urz dze-

nia ustawia si  tak  temperatur , jaka jest 

potrzebna do efektywnego dzia ania grzej-

ników.

Gdzie stosowa ?

Rozwi zanie sprawdzi si  w ma ym domu 

o zwartej bryle (np. z u ytkowym podda-

szem), bowiem temperatura pomi dzy po-

mieszczeniami sama si  wyrównuje, bo 

ciany wewn trzne oraz stropy pomi dzy 

ogrzewanymi kondygnacjami maj  niewielk

izolacyjno  termiczn . Dodatkowo, je li np. 

schody prowadz ce na poddasze znajduj

si  w salonie, to ciep e powietrze mo e swo-

bodnie przep ywa  do wy szej kondygnacji.

W wykonanym w ten sposób uk adzie 

mo e pracowa  ogrzewanie pod ogowe na-

wet o wielu p tlach, np. w kilku pomieszcze-

niach parteru oraz w azience na poddaszu. 

W sypialniach na poddaszu mo na za  za-

montowa  grzejniki cienne i nie rezygno-

wa  np. z puszystego dywanu.

Koszty

Kocio  kondensacyjny steruj cy tylko jed-

nym obiegiem grzewczym jest stosunkowo 

prosty i kosztuje ok. 5000 z , a niezb dne do 

niego elementy hydrauliczne i steruj ce

instalacji (zawory, pompa, czujniki) kosztuj

2500–3000 z .

zawór z g owic  termostatyczn
zawór regulacyjny
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pod ogowe

czujnik 

temperatury
czujnik temperatury

czujnik 
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pompa 

obiegowa

pompa 

obiegowa

zawór po czony z czuj-
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zawór 

regulacyjny
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Grzejniki i pod ogówka tworz  dwa obiegi hydrauliczne z w asnymi pompami, jednak automatyka kot a

„widzi” je jako jeden obieg, bo temperatur  wody w pod ogowej cz ci instalacji reguluje zawór z czuj-

nikiem niepod czonym do kot a
kocio  c.o.
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Dwa obiegi grzewcze z zaworem mieszaj cym
Kocio  obs uguj cy dwa obiegi grzewcze 

– jeden z grzejnikami ciennymi, a drugi 

z pod ogówk , to rozwi zanie bardziej za-

awansowane. 

Tak jak poprzednio, gor ca woda z kot a

bezpo rednio zasila grzejniki, ale tempe-

ratura wody zasilaj cej cz  pod ogow

musi zosta  obni ona przez wymieszanie 

z ch odn  wod  powracaj c  z obiegu pod-

ogowego. 

Tym razem jednak mieszanie wody odby-

wa si  w precyzyjniejszy sposób, a to dzi -

ki zastosowaniu trójdrogowego zaworu 

mieszaj cego. Trafia do niego gor ca woda 

prosto z kot a oraz ch odna woda powraca-

j ca z instalacji. 

Zawór umo liwia wymieszanie tych stru-

mieni i uzyskanie wody o ci le okre lonej 

temperaturze; jego dzia anie jest sterowa-

ne przez automatyk  kot a.

Sterowanie

Kocio  musi by  wyposa ony w zaawan-

sowan  technicznie automatyk , która b -

dzie  zbiera  informacje z ka dego z obie-

gów, i stosownie do tego nimi sterowa .

Automatyka kot a analizuje dwie odr bne 

krzywe grzewcze, dzi ki czemu lepiej dosto-

sowuje sposób pracy do charakterystyki ka -

dego obiegu. 

Ponadto pod ogówk  mo e sterowa  re-

gulator pogodowy, grzejnikami za  – regula-

tor pokojowy.

W du ych domach, w których trudniej 

dochodzi do samoczynnego wyrównania 

temperatury pomi dzy pomieszczeniami 

i kondygnacjami, przydaje si  w a nie nie-

zale ne sterowanie grzejnikami i pod ogów-

k . Zmiana temperatury grzejników odbywa 

si  szybko, zale nie od chwilowego zapotrze-

bowania na ciep o, za  temperatura pod ogi 

(sterowana automatyk  pogodow ) z du ym, 

kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

Gdzie stosowa ?

Stosowanie takiego z o onego systemu re-

gulacyjnego ma sens jedynie w rozleg ych

instalacjach. Bowiem trzeba pami ta , e

w przeciwie stwie do grzejników, ogrzewa-

nie pod ogowe z du ym opó nieniem reaguje 

na sygna y steruj ce, bo rozgrzewa si  i sty-

gnie powoli, czego nie jest w stanie zmieni

nawet najprecyzyjniejszy sterownik: nawet 

je li naka e spadek lub wzrost temperatury 

cho by o 5°C, to ze wzgl du na sw  du  bez-

w adno  termiczn  pod oga osi gnie zadan

temperatur  mniej wi cej po 2 godzinach.

Koszty

Kocio przystosowany do obs ugi dwóch 

obiegów grzewczych jest oko o dwukrot-

nie dro szy od prostszego jednoobiegowego 

kosztuj  ok. 10 000 z , a elementy hydrau-

liczne (zawory, pompa) i automatyka steru-

j ca prac  kot a (dodatkowy modu ) – ok. 

5000 z .
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czujnik temperatury

czujnik temperatury

pompa 

obiegowa

pompa 

obiegowa

czujnik 

temperatury

zawór z g owic  termostatyczn zawór regulacyjny

zawór 

mieszaj cy

zawór 

zwrotny

naczynie 

wzbiorcze

pompa

obiegowa

zbiornik c.w.u.

w ownica

p tle pod ogowe

grzejniki

kocio  c.o.

Dwa odr bnie sterowane obiegi grzewcze, obieg pod ogowy wyposa-

ony w zawór mieszaj cy. Takie rozwi zanie zapewnia wi ksze mo li-

wo ci sterowania, ale wymaga dro szego kot a i kosztownej

automatyki
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Instalacje z kot em na paliwo sta e
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Pod ogówka i grzejniki w instalacji zasilanej kot em na paliwo 

sta e. Takie rozwi zanie ró ni si  od pozosta ych tym, e ma 

wymiennik ciep a i bufor z wod  grzewcz

Gdy ród em ciep a jest kocio  na paliwo sta-

e, to prawie zawsze wymaga on zabezpiecze-

nia otwartym naczyniem wzbiorczym (z naczy-

niem zamkni tym – a wi c w instalacji typu 

zamkni tego mog  pracowa  tylko nielicz-

ne kot y wyposa one w uk ad umo liwiaj cy 

sch odzenie cz ci wodnej kot a). eby nie tra-

ci  zalet systemu zamkni tego, instalacje zasi-

lane kot em na paliwo sta e projektuje si  tak, 

by by y zasilane nie bezpo rednio, lecz przez 

wymiennik ciep a. 

 Pomi dzy kot em a wymiennikiem instala-

cja jest typu otwartego, a od wymiennika do 

grzejników typu zamkni tego. Instalacj  zwy-

kle uzupe nia jeszcze zbiornik buforowy wody 

grzewczej, przejmuj cy nadmiar ciep a wytwa-

rzanego przez kocio , je li nie jest ono akurat 

potrzebne w pomieszczeniach. 

W zale no ci od rodzaju kot a, zbiornik bufo-

rowy powinien by  dwojakiego rodzaju: 

 kocio  bez podajnika paliwa i automatyki 

steruj cej regulacji procesu spalania – du y

bufor o obj to ci np. 1000 litrów. Dzi ki temu 

kocio  mo e zawsze pracowa  z maksymaln

sprawno ci . Podczas kilku godzin palenia ko-

cio  „ aduje” bufor, który nast pnie staje si

ród em ciep a dla instalacji grzewczej; 

 kocio  z podajnikiem paliwa i automaty-

k  steruj c  procesem spalania – bufor mo e

mie  niewielk  pojemno , bo przejmuje tylko 

chwilowe nadmiary ciep a. 

Cz  po o ona za wymiennikiem wygl da

identycznie, jak w instalacji zasilanej kot em

gazowym lub olejowym.

Sterowanie

Sterowanie prac  kot a na paliwo sta e wygl -

da inaczej ni  w instalacji z kot em gazowym 

lub olejowym. Mo liwo ci sterowania zale  od 

stopnia automatyzacji kot a. W obu przedsta-

wionych wy ej wariantach odbywa si  to ina-

czej.

W instalacji z du ym buforem – ilo ci

ciep a przekazywanego do pomieszcze

steruje si  nie przez regulacj  pracy kot a, 

lecz przez zwi kszenie intensywno ci prze-

p ywu wody pomi dzy buforem i grzejni-

kami, za co odpowiada pompa obiegowa. 

W takiej instalacji najlepiej zastosowa  roz-

wi zanie ze schematu 1, bo mo liwo ci bar-

dziej zaawansowanej automatyki trudno by-

oby wykorzysta .

W instalacji z niewielkim buforem i kot em

z podajnikiem paliwa i automatyk  mo na za-

stosowa  uk ad z dwoma obiegami i miesza-

czem, pod warunkiem jednak, e uda si  skom-

pletowa  odpowiednie uk ady automatyki 

steruj cej kot em, co jest mo liwe, lecz trudne.

Gdzie stosowa ?

W instalacjach c.o. zasilanych przez kot y np. 

na pelety lub inne paliwa sta e.

Koszty

Koszty wykonania samej instalacji b d  ana-

logiczne jak instalacji zasilanej przez kot y

gazowe lub olejowe, a wi c kocio : 2500 lub 

5000 z . Dodatkowo zap acimy za: wymien-

nik ciep a, który rozdziela obieg otwarty od 

zamkni tego: 500–700 z oraz bufor: od 1500 

do nawet 10 000 z , zale nie od pojemno ci,

jako ci izolacji itp.; jednak te elementy b d

niezb dne, nawet gdy w domu nie jest plano-

wane ogrzewanie pod ogowe.

zawór 

zwrotny
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Pojedyncza p tla pod ogowa z zaworem RTL

To najprostszy sposób po czenia ogrze-

wania pod ogowego z instalacj  zasila-

j c  grzejniki cienne. Instalacj , z do-

wolnym kot em grzewczym, tworzy tylko 

jeden obieg grzewczy, w którym tempera-

tura wody jest dostosowana do typowych 

grzejników ciennych. Woda z kot a za-

sila bezpo rednio grzejniki, a tak e p tl

ogrzewania pod ogowego – nie ma uk adu 

mieszaj cego. 

Zawór RTL – to ogranicznik temperatury 

powrotu. Ze wzgl du na to, e woda o wyso-

kiej temperaturze powodowa aby przegrze-

wanie pod ogi, zawór ten nie dopuszcza do 

swobodnego przep ywu tej wody: je li jest 

ona zbyt gor ca, to zawór RTL, umieszczo-

ny na powrocie, zamyka jej odp yw i unie-

mo liwia go tak d ugo, a  woda w p tli 

och odzi si , przekazuj c swe ciep o pod o-

dze. Pod oga nie rozgrzewa si  nadmiernie, 

bo ca kowity przep yw wody, a wi c i ilo

dostarczanego ciep a, jest niewielki.

Sterowanie

Ogrzewaniem pod ogowym w przedsta-

wionym uk adzie mo na sterowa  jedy-

nie miejscowo, zmieniaj c nastawy zawo-

ru RTL, za pomoc  g owicy steruj cej tego 

zaworu. Mo e by  ona ukryta np. w szafce 

ciennej. 

Takie sterowanie nie uwzgl dnia chwilo-

wych zmian temperatury w pomieszczeniu, 

lecz zapewnia tylko ciep  pod og  i utrzy-

manie pewnej „dy urnej” temperatury mini-

malnej. Je li szybko potrzebne jest wi cej 

ciep a, to dostarcza je grzejnik cienny.

To on powinien by  g ównym ród em cie-

p a w pomieszczeniu, bo tylko jego prac

mo emy dobrze kontrolowa .

Gdzie stosowa ?

Po czenie pod ogówki i grzejników z wy-

korzystaniem zaworu RTL mo na stoso-

wa tylko w ma ych pomieszczeniach 

o powierzchni nie wi kszej ni  10–12 m²

(w wi kszych temperatura pod ogi nie by a-

by równomierna). 

Takie instalacje wykonuje si  najcz ciej 

dla zapewnienia ciep ej pod ogi w azience, 

a w pozosta ych pomieszczeniach montuje 

si  grzejniki.

Koszty

To najprostsze i najta sze rozwi zanie. 

Koszt wykonania ogrzewania pod ogowego 

z zaworem RTL jest niski, bo uk ad jest bar-

dzo prosty, zarówno w budowie (nie ma auto-

matyki), jak i monta u. Zawór wraz z mon-

ta em to koszt oko o 400 z .

woda gor ca

woda o temp. po redniej

woda zimna

zawór zwrotny

zawór z g owic

termostatyczn

pompa  obiegowa

zawór RTL

zawór regulacyjny

naczynie 

wzbiorcze

p tla 

pod ogowa

grzejniki

czujnik 

temperatury
czujnik 

temperatury

kocio  c.o.

Po czenie pojedynczej p tli ogrzewania pod ogowego i grzejników z zastosowaniem zaworu RTL

zawór 

zwrotny
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