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Grzejniki
P ytowe, eberkowe, konwektorowe czy mo e ozdobne... Jakie wybra ?

Mo liwo ci jest wiele, ale zanim zdecydujemy si  na konkretny 

typ, dowiedzmy si , czym si  ró ni , do jakich pomieszcze  s  zalecane 

i czy mog  wspó pracowa  z nasz  instalacj  c.o.

Kiedy nale y kupi , a kiedy zamontowa  grzejniki?

Cho  ostatecznie grzejniki montuje si  po zako czeniu prac wyko czeniowych, to powinni my je kupi  ju  na etapie prac instalacyjnych, 

co pozwoli na dok adne ustalenie miejsca ich zamocowania.

Grzejniki przekazuj  ciep o w wyniku konwekcji albo promienio-

wania. 

Konwekcja to inaczej ruch powietrza w pomieszczeniu. Grzejnik ogrze-

wa otaczaj ce go powietrze i to ciep e powietrze, jako l ejsze, unosi 

si , a na jego miejsce nap ywa od do u powietrze ch odniejsze. 

Promieniowanie polega na przekazywaniu ciep a w postaci fal elek-

tromagnetycznych. Grzejnik oddaj cy ciep o na drodze promienio-

wania ogrzewa nie powietrze, lecz powierzchnie (np. meble, ciany, 

a tak e cia a osób, które znajduj  si  w pomieszczeniu). W wyniku 

tego w niewielkim stopniu wzrasta równie  temperatura powietrza 

w pomieszczeniu, gdy  cz  ciep a grzejnika przekazywana jest tak-

e przez konwekcj .

Typowo konwekcyjnym grzejnikiem jest konwektor, grzejniki p yto-

we przekazuj  ciep o zarówno na drodze konwekcji, jak i promienio-

wania, a ogrzewanie p aszczyznowe jest typowym systemem ogrze-

wania przez promieniowanie. Typowy grzejnik oddaje ciep o przez konwekcj  i promieniowanie

W jaki sposób dzia aj  grzejniki?

konwekcja

Jak dobiera si  moc grzejnika?

Dobór mocy grzejnika zale y od zapotrzebowania na ciep o danego pomieszczenia oraz 

parametrów pracy instalacji. Nie ma potrzeby precyzyjnego obliczania mocy grzejni-

ka, bo warunki jego pracy b d  ulega  ci g ym zmianom, a w ka dym pomieszczeniu 

funkcjonowa  b d  dodatkowe ród a ciep a, takie jak np. o wietlenie. Ponadto moc 

grzejników okre la si  dla ekstremalnie niskiej temperatury zewn trznej (–20°C), któ-

ra wyst puj  rzadko, a je li nawet, to przez krótki czas. 

Wystarczaj ce jest wi c przyj cie wska nikowej mocy grzejników, która w domach 

ocieplonych wynosi 50–70 W/m2. Moc tak  powinien uzyskiwa  grzejnik przy nomi-

nalnych parametrach pracy instalacji np. 70/50/20 i je li s  one inne, to trzeba j  sko-

rygowa  wspó czynnikiem podawanym przez producenta grzejników.

Co warto 
sprawdzi
przed zakupem 
grzejników?

Kupuj c grzejniki, powinni my spraw-

dzi , czy maj  wymagane dopuszcze-

nia: Deklaracj  Zgodno ci z PN-EN 

442 lub Deklaracj  Zgodno ci z apro-

bat  techniczn , która zosta a wysta-

wiona przed wej ciem w ycie normy 

PN-EN 442.

Warto równie  sprawdzi  okres gwaran-

cji: najcz ciej wynosi on 5 lub 6 lat.

promieniowanie
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Grzejniki w instalacji c.o. pe ni  funkcj  prze-

ka nika ciep a mi dzy kot em a pomieszcze-

niem. Ich rodzaj nie ma wi kszego wp ywu 

na zu ycie energii cieplnej, ale wp ywa na 

komfort cieplny, atwo  utrzymania w czy-

sto ci oraz estetyk  wn trz. 

Obecnie najcz ciej stosuje si grzejniki 

p ytowe, charakteryzuj ce si  estetycz-

nym wygl dem, ma  g boko ci  monta-

ow  oraz wysok  efektywno ci  grzewcz

(stosunek wymiarów do oddawanej mocy). 

Przeznaczone s  do instalacji typu zamkni -

tego, a wi c przy zasilaniu z kot a gazowe-

go, olejowego lub na paliwo sta e wspó -

pracuj cego z wymiennikiem ciep a. Mog

by  przystosowane do pod czenia boczne-

go lub dolnego. Nadaj  si  do ka dego po-

mieszczenia.

Druga cz sto stosowana grupa to grzejniki 

eberkowe (cz onowe): stalowe lub alumi-

niowe. Dzi ki wysokiej odporno ci na koro-

zj  mog  by  stosowane w instalacjach typu 

otwartego. Grzejnik aluminiowe nie nadaj

si  do instalacji miedzianych (chyba e sto-

suje si  inhibitor). 

Wymienione rodzaje grzejników przekazuj

ciep o cz ciowo na drodze promieniowania, 

a cz ciowo dzi ki konwekcji. Sprzyja to rów-

nomiernemu rozk adowi temperatury w po-

mieszczeniu. Grzejniki eberkowe nadaj  si

do ka dego pomieszczenia.

Grzejniki konwektorowe przekazuj  cie-

p o przede wszystkim dzi ki konwekcji, 

co wi e si  z intensywnym ruchem po-

wietrza i powoduje tworzenie si  „ciep ej

poduszki” pod sufitem. Z tego wzgl du

przeznaczone s  g ównie do umieszcza-

nia w kana ach w pod odze pod oknem 

(np. w salonach z du ymi oknami si gaj -

cymi posadzki), dzi ki czemu tworz  kur-

tyn  ciep ego powietrza w miejscu, gdzie 

straty ciep a s  najwi ksze.

Odr bn  grup  stanowi grzejniki azien-

kowe i ozdobne produkowane cz sto w bar-

dzo wymy lnych kszta tach. Traktowane s

jako element ogrzewania uzupe niaj cego, 

pe ni cego jednocze nie funkcj  dekoracyj-

n . Stosowane s  najcz ciej w azienkach, 

przedpokojach i korytarzach.

fo
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W salonie z drzwiami 

balkonowymi 

najlepiej sprawdz  si

grzejniki konwektorowe 

montowane w pod odze

Cho  najpopularniejsze s  bia e grzejniki 

p ytowe, to na zamówienie mo na kupi

kolorowe, pomalowane na 

dowolny kolor

fo
t.
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u
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Najlepiej tam, gdzie wyst puj  najwi ksze straty ciep a, czyli 

w strefach pod oknami, a tak e w pobli u drzwi: dzi ki temu 

uzyskuje si  optymaln  cyrkulacj  powietrza i równomierne 

ogrzewanie pomieszczenia.

Je li okno – zw aszcza du e – si ga do samej pod ogi, to najko-

rzystniej b dzie umie ci  przy nim w pod odze grzejnik kana-

owy przykryty ozdobn  kratk . Taki sposób instalacji trzeba 

przewidzie  ju  na etapie wykonywania pod ogi, by pozostawi

40–50-cm wg bienie. Je li z jakich  wzgl dów nie mo na tak 

zamontowa  grzejników, to instaluje si  je po bokach okna, 

przy czym lepiej zamontowa  dwa mniejsze po obu stronach 

ni  jeden du y – z jednej strony. 

Je li grzejnik musimy zawiesi  na cianie wewn trznej, powin-

ni my nad nim umie ci  os on  zwan  „odchylaj c ”, czyli po 

prostu parapet, który skieruje cyrkulacj  powietrza do rod-

ka pomieszczenia. Bez tej os ony na cianie szybko pojawi  si

ciemne smugi z kurzu, mniej korzystny b dzie te  rozk ad tem-

peratury w pomieszczeniu.

Gdzie najlepiej umieszcza  grzejniki?

Je li grzejnik umie cimy na cianie zewn trznej pod oknem, ogrzane przez 

niego powietrze pop ynie do góry, a nast pnie wzd u cian i sufitu opadnie 

na dó . Przy ogrzewaniu grzejnikowym najpierw nast puje przegrzanie górnej 

cz ci pomieszczenia, podczas gdy dolna zostaje niedogrzana

Jak dobra  grzejnik do funkcji pomieszczenia?

ok. 26°C

ok. 18°C
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Jak dobiera si  grzejniki do rodzaju instalacji
domowej i konkretnych pomieszcze ?

Grzejniki p ytowe. S  bardzo popularne, 

co zawdzi czaj  estetycznemu wygl dowi 

i wysokiej efektywno ci przekazywania cie-

p a. Dost pne s  w kilku wersjach, ró ni -

cych si  liczb  p yt grzejnych (jedno-, dwu- 

i trzyp ytowe) oraz sposobem pod czenia 

(przy cza dolne lub boczne). 

Grzejniki te powinno si  stosowa  w za-

mkni tych systemach ogrzewania, bo re-

aguj  przyspieszon  korozj , gdy woda obie-

gowa ma kontakt z powietrzem. Grzejniki 

p ytowe sprawdzaj  si  najlepiej, je li chce-

my racjonalnie ogrzewa  sypialnie, obni-

a  w nich temperatur  noc  i szybko na-

grzewa  pomieszczenie rano lub wieczorem 

– bo najszybciej reaguj  na sygna y z urz -

dze  automatycznej regulacji. 

grzejniki p ytowe z pod czeniem dol-

nym montuje si  w instalacjach centralnego 

ogrzewania rozprowadzonych w pod odze. 

Takie grzejniki wyposa one s  w zawór re-

gulacyjny, przystosowany do zamontowania 

g owicy termostatycznej. Przy takim sposo-

bie zasilania po czenie z rurami wykonuje 

si  z u yciem zestawu prostego lub k towe-

go z zaworami odcinaj cymi, co umo liwia 

zdemontowanie grzejnika bez konieczno-

ci spuszczania wody z ca ej instalacji.

grzejniki p ytowe z pod czeniem bocz-

nym – coraz rzadziej stosowane – montu-

je si  w instalacjach centralnego ogrzewa-

nia prowadzonych w sposób tradycyjny 

(w cianach lub po wierzchu cian). 

Grzejniki cz onowe z eliwa lub aluminium 

sk adaj  si  z czonych segmentów, które 

mo na montowa  w zestawy ró nej d ugo ci. 

Stosuje si  je g ównie w instalacjach typu 

otwartego, gdy  charakteryzuj  si  wysok

odporno ci  na korozj . Grzejniki eliwne 

s  ci kie, dlatego nie mog  by  montowa-

ne na ciankach o s abej wytrzyma o ci, 

np. z p yt gipsowo-kartonowych.

Grzejniki eliwne sprawdz  si  najlepiej, 

je li dom ogrzewany jest kot em na paliwo 

sta e wspó pracuj cym z instalacj  grawi-

tacyjn  – bo s  odporne na korozj , dobrze 

znosz  wysok  temperatur  wody grzejnej 

i maj  mniejsze ni  grzejniki p ytowe opo-

ry hydrauliczne;

Grzejniki aluminiowe – s  najlepszym roz-

wi zaniem – je li planujemy wymian  sta-

rych grzejników eliwnych bez przebudowy 

instalacji –  poniewa  naj atwiej je dopaso-

wa  pod wzgl dem mocy, wymiarów i roz-

stawu kró ców przy czeniowych. Je li zde-

cydujemy si  na grzejniki aluminiowe, do 

wody instalacyjnej trzeba b dzie dodawa

inhibitory, które spowalniaj  procesy koro-

zyjne, w przeciwnym razie b dzie grozi  im 

przedwczesne zniszczenie.

Grzejniki konwektorowe, ze wzgl du na spo-

sób przekazywania ciep a, instalowane s

cz sto jako kana owe pod si gaj cymi pod-

ogi oknami lub za meblami, tak e w kuch-

ni i azience. Je li maj  by  montowane na 

cianach, powinny by  od góry os oni te pó -

k , która skieruje strumie  ciep ego powie-

trza do rodka pomieszczenia. S  stosunko-

wo lekkie, wi c bez obawy mo na je wiesza

równie  na ciankach w systemach lekkiej 

zabudowy. Grzejniki konwektorowe s  naj-

lepszym rozwi zaniem, je li mamy ma o

miejsca na grzejnik – bo w ród wszystkich 

produkowanych grzejników maj  najwi k-

sz  moc w stosunku do wymiarów.

Grzejniki ozdobne – montowane najcz -

ciej w azienkach – zazwyczaj pe ni  jed-

nocze nie funkcj  suszarki do r czników. 

Mog  by  wyposa one dodatkowo w grza -

k  elektryczn , co umo liwia ogrzewanie 

azienki w ch odne i d d yste dni lata, 

gdy instalacja centralnego ogrzewania jest 

wy czona. 

Grzejniki z pod czeniem dolnym s  cz ciej stosowane (a) ni  te z pod czeniem bocznym (b)

a b

Grzejniki eliwne te  mog  by  wyposa one 

w zawory termostatyczne dostosowuj ce 

ich moc ciepln  do temperatury panuj cej 

w pomieszczeniu
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Grzejnik ozdobny montowany w azience 

wyposa ony w uchwyt, na którym mo na 

wysuszy  wilgotny r cznik (a), pó k  na r czniki 

(b) lub na kosmetyki (c)
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Obudowanie grzejnika, a nawet przys oni cie go zas onami zmniejsza efektywno  prze-

kazywania przeze  ciep a do pomieszczenia. Monta  obudowy warto wi c rozwa y  nie 

tylko pod wzgl dem efektownej dekoracji, ale g ównie pod wzgl dem ograniczenia efek-

tywno ci ogrzewania.

Os ona z jednolitej p yty zamontowanej przed grzejnikiem zmniejsza moc ciepln :

 oko o 3% – eliwnych i stalowych grzejników cz onowych,

 oko o 4–8% – stalowych grzejników p ytowych typ 11,

 oko o 3–5% – stalowych grzejników p ytowych typ 22 i 33. 

Firanki i zas ony równie

ograniczaj  ilo  przeka-

zywanego przez grzejniki 

ciep a. Je li si gaj  a  do 

pod ogi i stykaj  si  z po-

wierzchni  grzejnika, mog

obni a  jego moc ciepln

nawet o 30%.

Uwaga! Obudowuj c grzej-

nik, nie nale y os ania  za-

woru termostatycznego. 

eby dok adnie dzia a , jego 

czujnik musi by  umiesz-

czony na zewn trz os ony 

grzejnika, która mo e te

zak óca  prac  podzielni-

ków kosztów zamontowa-

nych na grzejniku.

Czy mo na obudowywa  grzejniki os onami?

Jak pod cza si  grzejniki?

W nowych instalacjach domowych przewa-

aj  grzejniki p ytowe z zasilaniem dolnym. 

Doprowadzane do nich rury mog  wycho-

dzi  bezpo rednio z pod ogi lub ze ciany. 

Lepsze jest pod czenie cienne, gdy  rury 

s  wtedy praktycznie niewidoczne, nie trze-

ba przycina  posadzki i w pomieszczeniu 

wygodniej si  sprz ta. Estetyczne i wygodne 

pod czenie grzejników umo liwiaj  zesta-

wy przy czeniowe wyposa one w zawory 

odcinaj ce  (pozwalaj  one na zdemonto-

wanie grzejnika bez opró niania instala-

cji) oraz  z czki zaciskowe przystosowa-

ne do ró nych rodzajów rur. 

Je li rury prowadzone s  w pod odze, pre-

cyzyjne wykonanie odga zienia jest do

skomplikowane, zw aszcza w instalacjach 

z rur elastycznych, których nie mo na wygi-

na  zbyt mocno. W instalacjach z mi kkich 

rur miedzianych lub rur warstwowych pro-

blem ten mo na rozwi za , wykonuj c pod-

czenia z rur i kszta tek miedzianych.

Uwaga! Wi kszo  grzejników mo na za-

montowa , nie wyjmuj c ich z opakowa

fabrycznych, które chroni  je przed znisz-

czeniem i zabrudzeniem w czasie prac wy-

ko czeniowych. Grzejniki powinny po-

zosta  w opakowaniu do uko czenia tych 

robót, zw aszcza e nie stanowi  przeszko-

dy w uruchamianiu instalacji.

Grzejnika nie nale y szczelnie obudowywa ,

poniewa  ograniczy to znacznie jego moc cieplnKa da obudowa grzejnika zmniejsza jego moc grzewcz

P ytowe, stalowe – od 400 z

P ytowe, aluminiowe – od 600 z

Konwektorowe – od 300 z

Cz onowe – od 36 z  za cz on

azienkowe – od 300 z

Ile kosztuj  grzejniki?

Koszt monta u grzejnika – ok. 50 z

Do domu o powierzchni 150 m2 rednio potrzeba kilkunastu grzejników. Na ich zakup i monta  trzeba prze-

znaczy  od 6000 do 10 000 z .

fot. Zehnder

strata 15% strata 5%

obudowa

parapet parapet
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