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Elektryczne maty i folie grzejne to je-
den z najprostszych w monta u sys-
temów ogrzewania pod ogowego. 

Zapewniaj  relatywnie szybki komfort ciepl-
ny poprzez równomierny rozk ad tempera-
tury powierzchni w ogrzewanych pomiesz-
czeniach. Systemy mat i folii grzejnych 
sterowane s  regulatorami temperatury, któ-
re w sposób precyzyjny kontroluj  tempe-
ratur  w pomieszczeniach oraz ograniczaj
bezw adno  ciep a, co korzystnie wp y-
wa na optymalizacj  kosztów eksploatacji. 
MATEC proponuje systemy ogrzewania pod-
ogowego pod panele laminowane oraz pod 

p ytki ceramiczne. Do pod óg wykonanych 
z p ytek ceramicznych zaleca si  tradycyjny 
system ogrzewania pod ogowego w postaci 
mat grzejnych typu MOJ i MOD o optymal-
nej mocy 150 W/m². Natomiast do pod óg wy-
konanych z paneli warto wybra  ultracienki 
system ogrzewania pod ogowego w posta-
ci folii grzejnych typa FGP. Maj  one odpo-
wiednio ni sz  moc (80 W/m²), co eliminuje 
ryzyko odbarwiania si  paneli lub wydo-
bywania si  z nich niekorzystnych gazów 
pod wp ywem wytwarzanej temperatury. 
Pod ogowe folie grzejne to innowacyjny sys-
tem ogrzewania wewn trznych powierzchni 
mieszkalnych i biurowych. Niezwykle pro-
sty monta  oraz efektywno  cieplna uzyski-
wana poprzez emisj  promieniowania pod-
czerwonego stawia ten produkt w czo ówce 
systemów ogrzewania pod ogowego.

CECHY PODNOSZ CE 
KOMFORT MONTA U
SYSTEMU MATEC 
Ultracienki system ogrzewania pod ogowe-
go – folie grzejne:

monta  na sucho tj. bez u ycia adnych 
zapraw,

mo liwo  przycinania pasów folii 
w oznaczonych miejscach na dowolne od-
cinki (co 25 cm),

bardzo atwy system czenia elektrycz-
nego,

prosty i tani monta .
Tradycyjny system ogrzewania pod ogowe-
go – maty grzejne:

szeroki zakres typo-wymiarów mat grzej-
nych umo liwiaj cy optymalny dobór do 
wymaganej powierzchni, 

mo liwo  rozcinania siatki (bez przewo-
du grzejnego), co pozwala na dowolne uk a-
danie maty grzejnej na posadzce,

kompletne akcesorium zapewniaj ce ca -
kowite zamontowanie maty grzejnej bez do-
konywania zakupów dodatkowych elemen-
tów,

mo liwo  zakupu gotowego zestawu ogrze-
wania pod ogowego wyposa onego ju  w od-
powiednio dobrany regulator temperatury, 

prosty i tani monta .

KOMFORT CIEPLNY
Elektryczne ogrzewanie pod ogowe to 
wbrew stereotypowym opiniom ekonomicz-
ny oraz komfortowy system ogrzewania po-
mieszcze . Warto  temperatury otoczenia 
jak  uznaje si  za optymaln  dla cz owieka 
waha si  w zakresie 21÷23°C. Taki poziom 
temperatury powinien by  zachowany w ca-
ym pomieszczeniu niezale nie od miejsca 

jej pomiaru. Stosuj c ogrzewanie pod ogo-
we wytwarzane jest ciep o, które równo-
miernie rozk ada si  we wszystkich punk-
tach pomieszczenia. Dodatkowo wielko
powierzchni grzejnej pod ogi eliminuje zja-
wisko generowania si  zbyt wysokiej tempe-
ratury w jednym miejscu.

Podczas projektowania elektrycznego 
ogrzewania pod ogowego nale y okre li
zapotrzebowanie pomieszcze  na ciep o. 
Analizy mo na dokona  stosuj c metod
obliczeniow , która uwzgl dnia straty cie-
p a przez przegrody zewn trzne (tzn. cia-
ny, dachy, okna) lub metod  uproszczon ,

która oparta jest o wskazanie mocy grzejnej 
dla konkretnych typów pomieszcze .
Zapotrzebowanie mocy grzejnej dla po-
mieszcze :

70÷120 W/m² – pokoje, hole mieszkalne, 
kuchnie,

120÷150 W/m² – azienki,
ok. 100 W/m² – piwnice, gara e, pomiesz-

czenia przemys owe.
Dysponuj c tak  analiz  mo na w prosty 

sposób obliczy  wielko  pod ogowego ró-
d a ciep a w stosunku do wielko ci ogrze-
wanego pomieszczenia. Czas nagrzewania 
pomieszczenia do wskazanego poziomu za-
le ny jest od zastosowanej izolacji prze-
gród tego pomieszczenia. Wykorzystuj c
informacje o warto ci kompletnej mocy 
grzewczej potrzebnej do ogrzania rozpa-
trywanego pomieszczenia mo na doko-
na  wyboru mat grzejnych. Moc jednost-
kowa mat MATEC wynosi 150 W/m². Maty 
grzejne nale y u o y  na rodku poko-
ju pozostawiaj c przy cianach woln  po-
wierzchni  pod meble i urz dzenia na sta-
e usytuowane na pod odze.

Drugim wa nym aspektem dotycz cym 
wyboru elektrycznych mat grzejnych pod 
k tem mocy jednostkowej to wspó praca 
z nawierzchni  pomieszczenia. Ogrzewanie 
pod ogowe powinno by  instalowane pod 
warstw  wierzchni  charakteryzuj c  si
niskim oporem cieplnym materia u, któ-
rego warto  nie powinna przekracza
0,15 [m²K/W]. 
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