Grzejniki

Pïytowe, ĝeberkowe, konwektorowe czy moĝe ozdobne... Jakie wybraÊ?
MoĝliwoĂci jest wiele, ale zanim zdecydujemy siÚ na konkretny
typ, dowiedzmy siÚ, czym siÚ róĝniÈ, do jakich pomieszczeñ sÈ zalecane
i czy mogÈ wspóïpracowaÊ z naszÈ instalacjÈ c.o.
Kiedy naleĝy kupiÊ, a kiedy zamontowaÊ grzejniki?
ChoÊ ostatecznie grzejniki montuje siÚ po zakoñczeniu prac wykoñczeniowych, to powinniĂmy je kupiÊ juĝ na etapie prac instalacyjnych,
co pozwoli na dokïadne ustalenie miejsca ich zamocowania.

W jaki sposób dziaïajÈ grzejniki?
Grzejniki przekazujÈ ciepïo w wyniku konwekcji albo promieniowania.
Konwekcja to inaczej ruch powietrza w pomieszczeniu. Grzejnik ogrzewa otaczajÈce go powietrze i to ciepïe powietrze, jako lĝejsze, unosi
siÚ, a na jego miejsce napïywa od doïu powietrze chïodniejsze.
Promieniowanie polega na przekazywaniu ciepïa w postaci fal elektromagnetycznych. Grzejnik oddajÈcy ciepïo na drodze promieniowania ogrzewa nie powietrze, lecz powierzchnie (np. meble, Ăciany,
a takĝe ciaïa osób, które znajdujÈ siÚ w pomieszczeniu). W wyniku
tego w niewielkim stopniu wzrasta równieĝ temperatura powietrza
w pomieszczeniu, gdyĝ czÚĂÊ ciepïa grzejnika przekazywana jest takĝe przez konwekcjÚ.
Typowo konwekcyjnym grzejnikiem jest konwektor, grzejniki pïytowe przekazujÈ ciepïo zarówno na drodze konwekcji, jak i promieniowania, a ogrzewanie pïaszczyznowe jest typowym systemem ogrzewania przez promieniowanie.

konwekcja

promieniowanie

Typowy grzejnik oddaje ciepïo przez konwekcjÚ i promieniowanie

Jak dobiera siÚ moc grzejnika?
Dobór mocy grzejnika zaleĝy od zapotrzebowania na ciepïo danego pomieszczenia oraz
parametrów pracy instalacji. Nie ma potrzeby precyzyjnego obliczania mocy grzejnika, bo warunki jego pracy bÚdÈ ulegaÊ ciÈgïym zmianom, a w kaĝdym pomieszczeniu
funkcjonowaÊ bÚdÈ dodatkowe ěródïa ciepïa, takie jak np. oĂwietlenie. Ponadto moc
grzejników okreĂla siÚ dla ekstremalnie niskiej temperatury zewnÚtrznej (–20°C), która wystÚpujÈ rzadko, a jeĂli nawet, to przez krótki czas.
WystarczajÈce jest wiÚc przyjÚcie wskaěnikowej mocy grzejników, która w domach
ocieplonych wynosi 50–70 W/m2. Moc takÈ powinien uzyskiwaÊ grzejnik przy nominalnych parametrach pracy instalacji np. 70/50/20 i jeĂli sÈ one inne, to trzeba jÈ skorygowaÊ wspóïczynnikiem podawanym przez producenta grzejników.

Co warto
sprawdziÊ
przed zakupem
grzejników?
KupujÈc grzejniki, powinniĂmy sprawdziÊ, czy majÈ wymagane dopuszczenia: DeklaracjÚ ZgodnoĂci z PN-EN
442 lub DeklaracjÚ ZgodnoĂci z aprobatÈ technicznÈ, która zostaïa wystawiona przed wejĂciem w ĝycie normy
PN-EN 442.
Warto równieĝ sprawdziÊ okres gwarancji: najczÚĂciej wynosi on 5 lub 6 lat.
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Grzejniki konwektorowe przekazujÈ ciepïo przede wszystkim dziÚki konwekcji,
co wiÈĝe siÚ z intensywnym ruchem powietrza i powoduje tworzenie siÚ „ciepïej
poduszki” pod sufitem. Z tego wzglÚdu
przeznaczone sÈ gïównie do umieszczania w kanaïach w podïodze pod oknem
(np. w salonach z duĝymi oknami siÚgajÈcymi posadzki), dziÚki czemu tworzÈ kurtynÚ ciepïego powietrza w miejscu, gdzie
straty ciepïa sÈ najwiÚksze.
OdrÚbnÈ grupÚ stanowiÈ grzejniki ïazienkowe i ozdobne produkowane czÚsto w bardzo wymyĂlnych ksztaïtach. Traktowane sÈ
jako element ogrzewania uzupeïniajÈcego,
peïniÈcego jednoczeĂnie funkcjÚ dekoracyjnÈ. Stosowane sÈ najczÚĂciej w ïazienkach,
przedpokojach i korytarzach.

W salonie z drzwiami
balkonowymi
najlepiej sprawdzÈ siÚ
grzejniki konwektorowe
montowane w podïodze

ChoÊ najpopularniejsze sÈ biaïe grzejniki
pïytowe, to na zamówienie moĝna kupiÊ
kolorowe, pomalowane na
dowolny kolor

fot. Purmo

Grzejniki w instalacji c.o. peïniÈ funkcjÚ przekaěnika ciepïa miÚdzy kotïem a pomieszczeniem. Ich rodzaj nie ma wiÚkszego wpïywu
na zuĝycie energii cieplnej, ale wpïywa na
komfort cieplny, ïatwoĂÊ utrzymania w czystoĂci oraz estetykÚ wnÚtrz.
Obecnie najczÚĂciej stosuje siÚ grzejniki
pïytowe, charakteryzujÈce siÚ estetycznym wyglÈdem, maïÈ gïÚbokoĂciÈ montaĝowÈ oraz wysokÈ efektywnoĂciÈ grzewczÈ
(stosunek wymiarów do oddawanej mocy).
Przeznaczone sÈ do instalacji typu zamkniÚtego, a wiÚc przy zasilaniu z kotïa gazowego, olejowego lub na paliwo staïe wspóïpracujÈcego z wymiennikiem ciepïa. MogÈ
byÊ przystosowane do podïÈczenia bocznego lub dolnego. NadajÈ siÚ do kaĝdego pomieszczenia.
Druga czÚsto stosowana grupa to grzejniki
ĝeberkowe (czïonowe): stalowe lub aluminiowe. DziÚki wysokiej odpornoĂci na korozjÚ mogÈ byÊ stosowane w instalacjach typu
otwartego. Grzejnik aluminiowe nie nadajÈ
siÚ do instalacji miedzianych (chyba ĝe stosuje siÚ inhibitor).
Wymienione rodzaje grzejników przekazujÈ
ciepïo czÚĂciowo na drodze promieniowania,
a czÚĂciowo dziÚki konwekcji. Sprzyja to równomiernemu rozkïadowi temperatury w pomieszczeniu. Grzejniki ĝeberkowe nadajÈ siÚ
do kaĝdego pomieszczenia.

fot. Jaga

Jak dobraÊ grzejnik do funkcji pomieszczenia?

Gdzie najlepiej umieszczaÊ grzejniki?
Najlepiej tam, gdzie wystÚpujÈ najwiÚksze straty ciepïa, czyli
w strefach pod oknami, a takĝe w pobliĝu drzwi: dziÚki temu
uzyskuje siÚ optymalnÈ cyrkulacjÚ powietrza i równomierne
ogrzewanie pomieszczenia.
JeĂli okno – zwïaszcza duĝe – siÚga do samej podïogi, to najkorzystniej bÚdzie umieĂciÊ przy nim w podïodze grzejnik kanaïowy przykryty ozdobnÈ kratkÈ. Taki sposób instalacji trzeba
przewidzieÊ juĝ na etapie wykonywania podïogi, by pozostawiÊ
40–50-cm wgïÚbienie. JeĂli z jakichĂ wzglÚdów nie moĝna tak
zamontowaÊ grzejników, to instaluje siÚ je po bokach okna,
przy czym lepiej zamontowaÊ dwa mniejsze po obu stronach
niĝ jeden duĝy – z jednej strony.
JeĂli grzejnik musimy zawiesiÊ na Ăcianie wewnÚtrznej, powinniĂmy nad nim umieĂciÊ osïonÚ zwanÈ „odchylajÈcÈ”, czyli po
prostu parapet, który skieruje cyrkulacjÚ powietrza do Ărodka pomieszczenia. Bez tej osïony na Ăcianie szybko pojawiÈ siÚ
ciemne smugi z kurzu, mniej korzystny bÚdzie teĝ rozkïad temperatury w pomieszczeniu.
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JeĂli grzejnik umieĂcimy na Ăcianie zewnÚtrznej pod oknem, ogrzane przez
niego powietrze popïynie do góry, a nastÚpnie wzdïuĝ Ăcian i sufitu opadnie
na dóï. Przy ogrzewaniu grzejnikowym najpierw nastÚpuje przegrzanie górnej
czÚĂci pomieszczenia, podczas gdy dolna zostaje niedogrzana
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Grzejniki

Grzejniki ĝeliwne teĝ mogÈ byÊ wyposaĝone
w zawory termostatyczne dostosowujÈce
ich moc cieplnÈ do temperatury panujÈcej
w pomieszczeniu

MogÈ byÊ wyposaĝone dodatkowo w grzaïkÚ elektrycznÈ, co umoĝliwia ogrzewanie
ïazienki w chïodne i dĝdĝyste dni lata,
gdy instalacja centralnego ogrzewania jest
wyïÈczona.

fot. Instal-Projekt

a

b

fot. Vasco

sÈ ciÚĝkie, dlatego nie mogÈ byÊ montowane na Ăciankach o sïabej wytrzymaïoĂci,
np. z pïyt gipsowo-kartonowych.
Grzejniki ĝeliwne sprawdzÈ siÚ najlepiej,
jeĂli dom ogrzewany jest kotïem na paliwo
staïe wspóïpracujÈcym z instalacjÈ grawitacyjnÈ – bo sÈ odporne na korozjÚ, dobrze
znoszÈ wysokÈ temperaturÚ wody grzejnej
i majÈ mniejsze niĝ grzejniki pïytowe opory hydrauliczne;
Grzejniki aluminiowe – sÈ najlepszym rozwiÈzaniem – jeĂli planujemy wymianÚ starych grzejników ĝeliwnych bez przebudowy
instalacji – poniewaĝ najïatwiej je dopasowaÊ pod wzglÚdem mocy, wymiarów i rozstawu króÊców przyïÈczeniowych. JeĂli zdecydujemy siÚ na grzejniki aluminiowe, do
wody instalacyjnej trzeba bÚdzie dodawaÊ
inhibitory, które spowalniajÈ procesy korozyjne, w przeciwnym razie bÚdzie groziÊ im
przedwczesne zniszczenie.
Grzejniki konwektorowe, ze wzglÚdu na sposób przekazywania ciepïa, instalowane sÈ
czÚsto jako kanaïowe pod siÚgajÈcymi podïogi oknami lub za meblami, takĝe w kuchni i ïazience. JeĂli majÈ byÊ montowane na
Ăcianach, powinny byÊ od góry osïoniÚte póïkÈ, która skieruje strumieñ ciepïego powietrza do Ărodka pomieszczenia. SÈ stosunkowo lekkie, wiÚc bez obawy moĝna je wieszaÊ
równieĝ na Ăciankach w systemach lekkiej
zabudowy. Grzejniki konwektorowe sÈ najlepszym rozwiÈzaniem, jeĂli mamy maïo
miejsca na grzejnik – bo wĂród wszystkich
produkowanych grzejników majÈ najwiÚkszÈ moc w stosunku do wymiarów.
Grzejniki ozdobne – montowane najczÚĂciej w ïazienkach – zazwyczaj peïniÈ jednoczeĂnie funkcjÚ suszarki do rÚczników.

Grzejniki pïytowe. SÈ bardzo popularne,
co zawdziÚczajÈ estetycznemu wyglÈdowi
i wysokiej efektywnoĂci przekazywania ciepïa. DostÚpne sÈ w kilku wersjach, róĝniÈcych siÚ liczbÈ pïyt grzejnych (jedno-, dwui trzypïytowe) oraz sposobem podïÈczenia
(przyïÈcza dolne lub boczne).
Grzejniki te powinno siÚ stosowaÊ w zamkniÚtych systemach ogrzewania, bo reagujÈ przyspieszonÈ korozjÈ, gdy woda obiegowa ma kontakt z powietrzem. Grzejniki
pïytowe sprawdzajÈ siÚ najlepiej, jeĂli chcemy racjonalnie ogrzewaÊ sypialnie, obniĝaÊ w nich temperaturÚ nocÈ i szybko nagrzewaÊ pomieszczenie rano lub wieczorem
– bo najszybciej reagujÈ na sygnaïy z urzÈdzeñ automatycznej regulacji.
grzejniki pïytowe z podïÈczeniem dolnym montuje siÚ w instalacjach centralnego
ogrzewania rozprowadzonych w podïodze.
Takie grzejniki wyposaĝone sÈ w zawór regulacyjny, przystosowany do zamontowania
gïowicy termostatycznej. Przy takim sposobie zasilania poïÈczenie z rurami wykonuje
siÚ z uĝyciem zestawu prostego lub kÈtowego z zaworami odcinajÈcymi, co umoĝliwia
zdemontowanie grzejnika bez koniecznoĂci spuszczania wody z caïej instalacji.
grzejniki pïytowe z podïÈczeniem bocznym – coraz rzadziej stosowane – montuje siÚ w instalacjach centralnego ogrzewania prowadzonych w sposób tradycyjny
(w Ăcianach lub po wierzchu Ăcian).
Grzejniki czïonowe z ĝeliwa lub aluminium
skïadajÈ siÚ z ïÈczonych segmentów, które
moĝna montowaÊ w zestawy róĝnej dïugoĂci.
Stosuje siÚ je gïównie w instalacjach typu
otwartego, gdyĝ charakteryzujÈ siÚ wysokÈ
odpornoĂciÈ na korozjÚ. Grzejniki ĝeliwne

fot. Instal-Projekt

Jak dobiera siÚ grzejniki do rodzaju instalacji
domowej i konkretnych pomieszczeñ?

Grzejniki z podïÈczeniem dolnym sÈ czÚĂciej stosowane (a) niĝ te z podïÈczeniem bocznym (b)
a

c

fot. Zehnder

fot. Brugman

fot. Vasco

b

Grzejnik ozdobny montowany w ïazience
wyposaĝony w uchwyt, na którym moĝna
wysuszyÊ wilgotny rÚcznik (a), póïkÚ na rÚczniki
(b) lub na kosmetyki (c)
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Czy moĝna obudowywaÊ grzejniki osïonami?
Obudowanie grzejnika, a nawet przysïoniÚcie go zasïonami zmniejsza efektywnoĂÊ przekazywania przezeñ ciepïa do pomieszczenia. Montaĝ obudowy warto wiÚc rozwaĝyÊ nie
tylko pod wzglÚdem efektownej dekoracji, ale gïównie pod wzglÚdem ograniczenia efektywnoĂci ogrzewania.
Osïona z jednolitej pïyty zamontowanej przed grzejnikiem zmniejsza moc cieplnÈ:
okoïo 3% – ĝeliwnych i stalowych grzejników czïonowych,
okoïo 4–8% – stalowych grzejników pïytowych typ 11,
okoïo 3–5% – stalowych grzejników pïytowych typ 22 i 33.
Firanki i zasïony równieĝ
ograniczajÈ iloĂÊ przekastrata 5%
strata 15%
zywanego przez grzejniki
ciepïa. JeĂli siÚgajÈ aĝ do
parapet
parapet
podïogi i stykajÈ siÚ z powierzchniÈ grzejnika, mogÈ
obniĝaÊ jego moc cieplnÈ
nawet o 30%.
Uwaga! ObudowujÈc grzejnik, nie naleĝy osïaniaÊ zaobudowa
woru termostatycznego.
¿eby dokïadnie dziaïaï, jego
czujnik musi byÊ umieszczony na zewnÈtrz osïony
grzejnika, która moĝe teĝ
zakïócaÊ pracÚ podzielników kosztów zamontowanych na grzejniku.

fot. Zehnder

Grzejnika nie naleĝy szczelnie obudowywaÊ,
poniewaĝ ograniczy to znacznie jego moc cieplnÈ

Kaĝda obudowa grzejnika zmniejsza jego moc grzewczÈ

Jak podïÈcza siÚ grzejniki?
W nowych instalacjach domowych przewaĝajÈ grzejniki pïytowe z zasilaniem dolnym.
Doprowadzane do nich rury mogÈ wychodziÊ bezpoĂrednio z podïogi lub ze Ăciany.
Lepsze jest podïÈczenie Ăcienne, gdyĝ rury
sÈ wtedy praktycznie niewidoczne, nie trzeba przycinaÊ posadzki i w pomieszczeniu
wygodniej siÚ sprzÈta. Estetyczne i wygodne
podïÈczenie grzejników umoĝliwiajÈ zestawy przyïÈczeniowe wyposaĝone w zawory

odcinajÈce (pozwalajÈ one na zdemontowanie grzejnika bez opróĝniania instalacji) oraz zïÈczki zaciskowe przystosowane do róĝnych rodzajów rur.
JeĂli rury prowadzone sÈ w podïodze, precyzyjne wykonanie odgaïÚzienia jest doĂÊ
skomplikowane, zwïaszcza w instalacjach
z rur elastycznych, których nie moĝna wyginaÊ zbyt mocno. W instalacjach z miÚkkich
rur miedzianych lub rur warstwowych pro-

blem ten moĝna rozwiÈzaÊ, wykonujÈc podïÈczenia z rur i ksztaïtek miedzianych.
Uwaga! WiÚkszoĂÊ grzejników moĝna zamontowaÊ, nie wyjmujÈc ich z opakowañ
fabrycznych, które chroniÈ je przed zniszczeniem i zabrudzeniem w czasie prac wykoñczeniowych. Grzejniki powinny pozostaÊ w opakowaniu do ukoñczenia tych
robót, zwïaszcza ĝe nie stanowiÈ przeszkody w uruchamianiu instalacji.

Ile kosztujÈ grzejniki?
Pïytowe, stalowe – od 400 zï
Pïytowe, aluminiowe – od 600 zï
Konwektorowe – od 300 zï

Czïonowe – od 36 zï za czïon
azienkowe – od 300 zï

Koszt montaĝu grzejnika – ok. 50 zï
Do domu o powierzchni 150 m2 Ărednio potrzeba kilkunastu grzejników. Na ich zakup i montaĝ trzeba przeznaczyÊ od 6000 do 10 000 zï.
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