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Grzejniki Ăcienne i ogrzewanie podïogowe

Ciepïo
z grzejnika

Kotïy i podgrzewacze c.w.u.42

Grzejniki Ăcienne
i ogrzewanie podïogowe
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Grzejniki Ăcienne i podïogówka funkcjonujÈ zupeïnie inaczej. Zanim siÚ wiÚc
zdecydujemy, dobrze wiedzieÊ, co je od siebie róĝni, jak powinny byÊ sterowane i z jakimi ěródïami ciepïa dobrze wspóïpracujÈ.
Czas decyzji
Kiedy naleĝy podjÈÊ decyzjÚ o wyborze grzejników Ăciennych lub ogrzewania podïogowego? Najlepiej jeszcze przed budowÈ, wybierajÈc
lub adaptujÈc projekt, choÊ wiÚkszoĂÊ budujÈcych wówczas zupeïnie siÚ jeszcze nad tym
nie zastanawia. PodejmujÈc decyzjÚ dopiero na
etapie robót instalacyjnych, utrudnimy sobie
ĝycie, a czasem bÚdziemy musieli zadowoliÊ
siÚ gorszymi rozwiÈzaniami.
Chodzi przede wszystkim o to, ĝe gruboĂÊ
podïogi z najpopularniejszym wodnym ogrzewaniem podïogowym wzrasta o kilka centymetrów w stosunku do typowej podïogi bez
ogrzewania. Przede wszystkim wskazane jest
wykonanie grubszej izolacji cieplnej podïogi
na gruncie (do 12–15 cm, a nawet wiÚcej), ponadto grubsza jest takĝe wylewka (np. o 3 cm,
zaleĝnie od gruboĂci rurek). To istotne róĝnice, bo podniesienie poziomu podïogi oznacza równoczeĂnie, ĝe parapety okien znajdÈ
siÚ bliĝej podïogi, otwory drzwiowe bÚdÈ niĝ-

sze, zmieni siÚ takĝe wysokoĂÊ skrajnych stopni schodów wewnÚtrznych.

fot. ANB Jaga

Jarosïaw Antkiewicz

Róĝnice
BÚdÈca dla wielu osób gïównym kryterium
wyboru róĝnica estetyczna pomiÚdzy klasycznym ogrzewaniem grzejnikowym i podïogowym jest oczywista – grzejniki mniej
lub bardziej wyeksponowane ale jednak prawie zawsze pozostaje widoczny i stanowi
element wystroju wnÚtrza. DajÈca ciepïo podïoga
narzuca pewne ograniczenia w wyborze materiaïów na posadzkÚ, ale nie przyciÈga uwagi.
Róĝnice czysto techniczne takĝe sÈ duĝe, jednak dla uĝytkownika najwaĝniejsze jest zrozumienie, ĝe dynamika pracy, szybkoĂÊ reakcji na
zmiany temperatury w pomieszczeniu jest dla
tych sposobów ogrzewania zupeïnie inna.
Temperatura
Typowe ogrzewanie podïogowe skïada siÚ z zatopionych w warstwie wylewki podïogowej rurek,

Wyeksponowany grzejnik Ăcienny moĝe byÊ waĝnym elementem wystroju wnÚtrza
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SzybkoĂÊ reakcji
Ogrzewanie podïogowe bardzo wolno reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu.
Niska temperatura wody w instalacji podïogowej oraz duĝa masa wylewki (1 m2 wylewki

b

fot. Tyco Thermal Controls

a

fot. Elektra

przez które przepïywa gorÈca woda. Nie moĝe
byÊ zbyt gorÈca, bo ze wzglÚdów zdrowotnych
temperatura podïogi nie moĝe przekraczaÊ:
35°C w strefach brzegowych, np. w pobliĝu drzwi tarasowych i duĝych okien;
33°C w ïazienkach;
29°C w pomieszczeniach mieszkalnych.
To temperatura maksymalna, a wiÚc dopuszczalna np. bezpoĂrednio nad rurkÈ z wodÈ,
Ărednia temperatura podïogi powinna byÊ
2–3°C niĝsza.
Temperatura grzejnika Ăciennego jest zaĂ
zwykle okoïo dwukrotnie wyĝsza niĝ podïogówki.
Im wiÚksza jest róĝnica temperatury
pomiÚdzy pomieszczeniem (powietrzem
w nim) a dajÈcym ciepïo elementem (podïoga, grzejnik Ăcienny), tym intensywniej (szybciej) przepïywa pomiÚdzy nimi ciepïo. Dlatego
wïaĂnie podïoga oddaje ciepïo sïabiej niĝ grzejnik, ale rekompensuje to jej bardzo duĝa powierzchnia.

Róĝnice w szybkoĂci reakcji ogrzewania podïogowego: (a) przewody zatopione w grubej warstwie wylewki reagujÈ równie wolno, jak ogrzewanie wodne; (b) maty grzejne uïoĝone pod cienkÈ posadzkÈ nagrzewajÈ siÚ znacznie szybciej, ale i tak ich reakcja jest wolniejsza niĝ grzejników Ăciennych

betonowej o gruboĂci 10 cm waĝy ok. 200 kg)
sprawia, ĝe podïogówka nie jest w stanie szybko siÚ nagrzaÊ i zaczÈÊ przekazywaÊ ciepïa do
pomieszczeñ. Ma to takĝe drugÈ stronÚ – ciÚĝka wylewka akumuluje duĝo ciepïa, i nawet
gdy odetniemy dopïyw gorÈcej wody, to jej temperatura bÚdzie spadaÊ bardzo powoli, a podïoga bÚdzie w stanie dalej ogrzewaÊ pomieszczenie nawet przez kilka godzin.

Przed przegrzaniem pomieszczeñ i zwiÈzanym z tym marnowaniem energii czÚĂciowo
chroni tzw. efekt samoregulacji. Gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi zaledwie 16–
18°C, podïoga, majÈc 26°C, grzeje doĂÊ intensywnie, bo róĝnica temperatury pomiÚdzy
podïogÈ a powietrzem jest duĝa. Wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu intensywnoĂÊ wymiany ciepïa maleje, nawet gdy tempeREKLAMA
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Brak projektu. JeĂli mamy szczÚĂcie, a wykonawca jest doĂwiadczony, to instalacja wykonana bez projektu moĝe dziaïaÊ prawidïowo.
CzÚĂciej jednak okazuje siÚ np., ĝe niektóre pomieszczenia sÈ niedogrzanie, a caïoĂÊ nie daje
siÚ wyregulowaÊ. Wykonanie projektu przez
fachowca pozwala nie tylko ustrzec siÚ wielu
bïÚdów. Ponadto zdecydowanie ïatwiej bÚdzie
nam dochodziÊ swoich praw, jeĂli nie bÚdziemy
zadowoleni z efektów pracy instalatora.
½le dobrana moc grzejników. Zdarza siÚ
to doĂÊ czÚsto, czÚĂciowo dlatego, ĝe ich moc
ratura podïogi pozostaje staïa. Gdy temperatura
zmienia siÚ wraz ze zmianÈ temperatury wody.
powietrza osiÈgnie 24–26°C, wymiana ciepïa
OkreĂlajÈc moc grzejników, podaje siÚ takĝe
ustanie. Ten mechanizm jest waĝny, gdy pojatemperaturÚ:
wiajÈ siÚ zyski ciepïa, spowodowane np. silnym
– wody zasilajÈcej;
nasïonecznieniem przez okna, co moĝe skut– wody powracajÈcej do kotïa;
kowaÊ bardzo szybkim podniesieniem tempe– panujÈcÈ w ogrzewanym pomieszczeniu.
ratury w pomieszczeniu. Warto zauwaĝyÊ, ĝe
W efekcie warunki, dla których okreim temperatura podïogi jest niĝsza, tym mniejĂla siÚ moc grzejnika, sÈ zapisane np. tak:
sze jest prawdopodobieñstwo przegrzania po70/55/20°C.
mieszczenia i marnowania ciepïa.
Nie naleĝy pochopnie zawyĝaÊ mocy grzejGrzejniki Ăcienne reagujÈ szybko, bo ich temników. Wówczas trzeba zastosowaÊ wiÚksze,
peratura jest wysoka w porównaniu z temperawyregulowanie hydrauliczne instalacji moĝe
turÈ podïogówki, mogÈ wiÚc w krótkim czasie
okazaÊ siÚ niemoĝliwe, bo caïy czas przepïyw
przekazaÊ duĝo ciepïa. Ich zdolnoĂÊ do akumuwody w nich bÚdzie bardzo mocno zdïawiony,
lacji jest stosunkowo niewielka, dlatego jeĂli zoco moĝe z kolei doprowadziÊ do tego, ĝe niestanie odciÚty dopïyw gorÈcej wody, to przestaktóre grzejniki bÚdÈ niedogrzewaÊ.
nÈ przekazywaÊ ciepïo do pomieszczenia nawet
Te same problemy dotyczÈ oczywiĂcie takw ciÈgu kilku minut – zaleĝnie od konstrukcji.
ĝe ogrzewania podïogowego.
W praktyce trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe wychïo½le umieszczone grzejniki. Grzejniki
dzenie grzejników nie oznacza wcale, ĝe tempeumieszcza siÚ w pobliĝu miejsc, w których
ratura w pomieszczeniu zacznie szybko spadaÊ.
straty ciepïa sÈ najwiÚksze – przy Ăcianach
W Polsce dominujÈ domy murowane o stosunkozewnÚtrznych, pod oknami. Takĝe rurki ogrzewo ciÚĝkiej konstrukcji. Ich Ăciany i stropy to powania podïogowego ukïada siÚ gÚĂciej w potÚĝne, bo waĝÈce wiele ton, akumulatory ciepïa
bliĝu Ăcian zewnÚtrznych, tworzÈc pas grzejÈ– 1 m3 ceglanej Ăciany to 1600–1800 kg. Dla pocy intensywniej.
równania duĝy grzejnik ĝeliwny o 10 ĝeberkach
BïÚdem jest umieszczanie grzejników zbyt bli(czïonach) waĝy ok. 70 kg, z czego woda, majÈsko parapetu (szczelina powinna mieÊ ok. 10 cm)
ca najwiÚkszÈ zdolnoĂÊ akumulacji, to zaledwie
lub na nieodpowiednich wspornikach, prak12–13 l. Inne grzejniki (stalowe pïytowe, alumitycznie „przyklejone” do Ăciany, gdyĝ utrudnia
niowe czïonowe) sÈ kilkakrotnie lĝejsze, ale to
to ruch powietrza wspomagajÈcy przekazywai tak znikome róĝnice wobec masy budynku.
nie ciepïa.
strata 15%
strata 5%
Po d o b n e
niekorzystne skutki
powoduje
obudowa
zas ïoniÚ cie grzejn i k ó w
ciÚĝkimi
zasïonami, meblaSkuteczna moc grzejnika spadnie, jeĂli znajdzie siÚ on
zbyt blisko parapetu lub za obudowÈ
mi itp.
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fot. Baxi Calefacción

Grzejniki mogÈ znacznie róĝniÊ siÚ wyglÈdem,
wymiarami i masÈ, majÈc podobnÈ moc:
(a) stalowe grzejniki pïytowe sÈ najpopularniejsze,
gdyĝ sÈ stosunkowo tanie i uniwersalne, nie nadajÈ siÚ jednak do instalacji z otwartym naczyniem
wzbiorczym;
(b) ĝeliwne grzejniki czïonowe ostatnio wracajÈ do
ïask, sÈ stosunkowo duĝe i ciÚĝkie, jednak dobrze
znoszÈ pracÚ w ukïadach otwartych;
(c) aluminiowe grzejniki czïonowe takĝe mogÈ pracowaÊ w ukïadach otwartych, sÈ przy tym bardzo
lekkie, jednak doĂÊ wraĝliwe na uszkodzenia mechaniczne w czasie transportu i montaĝu;
(d) grzejniki konwektorowe najczÚĂciej skïadajÈ siÚ
z miedzianych rurek z oĝebrowaniem i obudowÈ
z aluminium, sÈ bardzo lekkie i maïe przy stosunkowo wysokiej mocy

b

fot. Baxi Calefacción
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fot. Viessmann

BUDUJEMY BEZ B}DÓW – B3

c

d
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Nowoczesna automatyka pozwala np. zaprogramowaÊ indywidualnie temperaturÚ na
kaĝdy dzieñ tygodnia (a), ponadto bardziej
zaawansowane modele umoĝliwiajÈ podziaï
instalacji na kilka stref, w których ma panowaÊ odmienna temperatura (b)

fot. Delta Dore Polska

fot. Delta Dore Polska

a

Grzejnik Ăcienny moĝe wiÚc szybko podnieĂÊ temperaturÚ, jednak jego
wyïÈczenie w typowym domu odczujemy z opóěnieniem, mniejszym
niĝ ma to miejsce przy podïogówce, ale jednak znacznym.

Sterowanie
Jak wiÚc efektywnie sterowaÊ pracÈ instalacji c.o., pamiÚtajÈc o odmiennych cechach podïogówki i grzejników Ăciennych?

Regulatory pogodowe
Ten rodzaj automatyki opiera siÚ na wykorzystaniu zaleĝnoĂci pomiÚdzy temperaturÈ na zewnÈtrz budynku, temperaturÈ wody w instalacji c.o. oraz temperaturÈ w pomieszczeniach. NiezbÚdny jest oczywiĂcie czujnik temperatury zewnÚtrznej, a lepsze (tzw. stacje pogodowe)
uwzglÚdniajÈ takĝe siïÚ i kierunek wiatru czy opady. ZaleĝnoĂÊ obrazuje „krzywa grzewcza” i zgodnie z niÈ pracuje kocioï. Krzywa
grzewcza moĝe byÊ inna nawet dla doĂÊ podobnych z pozoru budyn-

REKLAMA

Regulatory pokojowe
Sygnaï do wïÈczenia lub wyïÈczenia ogrzewania pochodzi z czujnika
umieszczonego w jednym z pomieszczeñ, zaĂ temperatura wody przygotowywanej przez kocioï jest zwykle staïa. Taka automatyka reaguje nawet na drobne wahania temperatury w pomieszczeniu. Dobrze
wspóïpracuje z grzejnikami Ăciennymi – jeĂli regulator zaĝÈda ciepïa, grzejniki szybko je dostarczÈ. Natomiast podïogówka dziaïa z regulatorami pokojowymi ěle – podany w przykïadzie chwilowy zysk
ciepïa np. sïonecznego przerwaïby nagrzewanie podïogi, natomiast
wzrost zachmurzenia spowodowaïby jego wznowienie, ale dynamika tych zmian byïaby szybsza niĝ reakcja podïogówki.
SïabÈ stronÈ regulatorów pokojowych jest nadzorowanie czasowego, najczÚĂciej nocnego, obniĝenia temperatury. JeĂli chcemy obniĝyÊ temperaturÚ w salonie np. od 23.00 do 6.00, to samo ustawienie
na regulatorze pokojowym niĝszej o 2–3 stopnie temperatury w tych
godzinach jest bardzo niedoskonaïym rozwiÈzaniem. Pomieszczenie
nie ochïadza siÚ ani nie ociepla przecieĝ momentalnie, moĝe byÊ na
to potrzebnych kilka godzin. SzybkoĂÊ tych zjawisk bÚdzie zaleĝeÊ od
parametrów, których regulator pokojowy nie uwzglÚdnia:
temperatury na zewnÈtrz;
izolacyjnoĂci przegród;
zdolnoĂci budynku do akumulacji ciepïa.
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Uwaga na bïÚdy

ków, dlatego dla kaĝdego domu powinna byÊ
dobrana indywidualnie. Siïa automatyki pogodowej tkwi w wykorzystaniu informacji o tym,
jak szybko budynek reaguje na zmiany temperatury na zewnÈtrz oraz na dostarczenie ciepïa
przez instalacjÚ c.o. lub jej wyïÈczenie. Pozwala
to prognozowaÊ zapotrzebowanie na ciepïo,
zamiast dziaïaÊ dopiero wówczas, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustalonÈ
granicÚ. JeĂli np. ustawimy nocne obniĝenie
temperatury na 23.00, to automatyka pogodowa uwzglÚdni czas potrzebny na ochïodzenie
pomieszczenia, biorÈc pod uwagÚ temperaturÚ zewnÚtrznÈ, izolacyjnoĂÊ Ăcian i zdolnoĂÊ
domu do akumulacji.
DziÚki moĝliwoĂci przewidywania regulatory pogodowe sÈ szczególnie zalecane, gdy
w domu jest ogrzewanie podïogowe, wolno
reagujÈce na zmiany.

½le umieszczone czujniki temperatur.
Miejsce na pokojowy lub pogodowy czujnik
temperatury sterujÈcy pracÈ kotïa, a w konsekwencji takĝe grzejników, musi byÊ tak wybrane, by jego wskazania nie byïy faïszowane
przez inne ěródïa ciepïa. Regulatora pokojowego nie naleĝy umieszczaÊ, np. zbyt blisko kominka, któregoĂ z grzejników lub za zasïonÈ.
Wartym uwagi rozwiÈzaniem, szczególnie
jeĂli mamy problemy z wybraniem miejsca
na czujnik; sÈ czujniki bezprzewodowe, które
moĝna swobodnie przenosiÊ.
W przypadku czujników umieszczonych
na zewnÈtrz domu (wspóïpracujÈcych z automatykÈ pogodowÈ) trzeba przede wszystkim unikaÊ ich bezpoĂredniego nasïonecznienia.
½le dobrana krzywa grzewcza. Ustawienie
Co wybraÊ?
regulatora pogodowego, polegajÈce przede
Co jest zatem lepsze: szybko reagujÈce grzejniwszystkim na dobraniu odpowiedniej tzw.
ki, czy powolna podïogówka? ZdolnoĂÊ do akukrzywej grzewczej, wymaga duĝej starannomulacji oraz duĝa bezwïadnoĂÊ cieplna sama
Ăci od instalatora i jest o tyle trudne, ĝe efekw sobie nie jest ani zaletÈ, ani wadÈ. Wszystko
ty zmian odczuwalne sÈ dopiero po kilku gozaleĝy od tego, co chcemy osiÈgnÈÊ oraz na co
dzinach. Z tego samego wzglÚdu uĝytkownik
pozwala nam ěródïo ciepïa.
lepiej by dwa razy pomyĂlaï, zanim zacznie
Pompy ciepïa i kotïy kondensacyjne
zmieniaÊ ustawienia regulatora. WïaĂciwe dobranie ustawieñ automatyki pogodowej jest
Szczególnie pompy ciepïa, a takĝe kotïy konjednak niezbÚdne, bo inaczej pomieszczenia
densacyjne najefektywniej pracujÈ, gdy tembÚdÈ niedogrzanie lub dla odmiany przegrzaperatura wody w instalacji grzewczej jest nine. Zïe dziaïanie automatyki najczÚĂciej ujawska. Umoĝliwia to wïaĂnie wodne ogrzewanie
nia siÚ w okresach przejĂciowych – wiosnÈ
podïogowe. Obniĝenie temperatury wody w ini jesieniÈ. Czasem, gdy pogoda i temperatustalacji grzewczej oznacza wyĝszÈ sprawra sÈ bardzo zmienne, automatyki pogodowej
noĂÊ, a wiÚc bardziej ekonomicznÈ pracÚ. Dla
praktycznie nie da siÚ dobrze wyregulowaÊ
uĝytkowników pomp ciepïa rozliczajÈcych
i wówczas lepszym rozwiÈzaniem moĝe byÊ
siÚ dwutaryfowo za energiÚ elektrycznÈ warsterowanie ogrzewaniem za pomocÈ regulate przemyĂlenia moĝe byÊ takĝe pogrubienie
tora pokojowego.
wylewki i zwiÚkszenie jej zdolnoĂci do magaBrak dylatacji ogrzewania podïogowego.
zynowania ciepïa.
Podïoga z zatopionymi rurkami ogrzewania
podïogowego wymaga wykonania dylatacji.
Gazowe i olejowe kotïy niekondensacyjne
Chodzi nie tylko o wykonanie dylatacji w wyW tych urzÈdzeniach moĝliwa jest regulalewce, nie
mniej waĝne
jest równieĝ
uïoĝenie rur
pÚtli grzewczych, tak by
dylatacje ich
nie przecinaïy. WïaĂciwy
sposób wydobrze
szczelina dylatacyjna
ĝle
konania poNajlepiej unikaÊ przeciÚcia siÚ rur ogrzewania podïogowego ze szczelinami dylatakazano na
cyjnymi. W miejscach, gdzie jest to niemoĝliwe, rury trzeba zabezpieczyÊ peszlem
rysunku.
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MoĝliwoĂci kotïa kondensacyjnego wykorzystamy w peïni, gdy wspóïpracuje on z ogrzewaniem niskotemperaturowym – podïogowym,
Ăciennym lub sufitowym

cja temperatury wody w szerokim zakresie,
praktycznie niewpïywajÈca na ich sprawnoĂÊ. Wybór pomiÚdzy podïogówkÈ a tradycyjnymi grzejnikami jest wiÚc kwestiÈ upodobañ. Wspóïpraca takiego kotïa z ogrzewaniem
podïogowym bÚdzie jednak najpewniej wymagaïa uĝycia mieszacza, tak by zarówno
woda zasilajÈca c.o. nie byïa zbyt gorÈca, jak
i ĝeby wymiennik ciepïa w kotle nie miaï
kontaktu ze zbyt zimnÈ wodÈ, bo prowadziïoby to do zjawiska kondensacji, na co nie
jest on odporny.
Kotïy na paliwa staïe
Proste kotïy zasypowe nie sÈ wstanie pracowaÊ w sposób ciÈgïy bez obsïugi. Praktycznie
zawsze wspóïpracujÈ z grzejnikami Ăciennymi. Z pozoru korzystna byïaby akumulacja
ciepïa „na potem”, jakÈ oferuje podïogówka.
W praktyce jednak problemem eliminujÈcym
to rozwiÈzanie jest kïopot z kontrolowaniem
temperatury wody podgrzewanej przez kocioï
i trafiajÈcej do instalacji. Ponadto taki kocioï
nie ma jak wspóïpracowaÊ z automatykÈ pokojowÈ, a tym bardziej pogodowÈ – automatyka zaĝÈda wiÚkszej iloĂci ciepïa, ale kocioï
przecieĝ jej nie dostarczy, bo ktoĂ musiaïby
przecieĝ dosypaÊ do niego wÚgla...
JeĂli jednak decydujemy siÚ na kocioï zasypowy, a chcielibyĂmy mieÊ moĝliwoĂÊ kontrolowania tego, ile ciepïa jest przekazywane
w danym czasie do instalacji, to rozwiÈzaniem moĝe byÊ zastosowanie zbiorników
akumulacyjnych wody grzewczej. Ich pojemnoĂÊ musi byÊ duĝa (rzÚdu 10 litrów na
1m2 powierzchni domu). Kocioï w czasie pracy zasila te zbiorniki. Po wygaĂniÚciu kotïa
zgromadzona w nich gorÈca woda jest wykorzystywana do zasilania instalacji c.o. –
zwykle jednak grzejnikowej, bo tu takĝe pojawia siÚ problem zbyt gorÈcej dla podïogówki
wody zasilajÈcej.

Grzejniki Ăcienne i ogrzewanie podïogowe

Dodatkowa korzyĂÊ polega na tym, ĝe moĝe
caïy czas pracowaÊ ze swojÈ nominalnÈ mocÈ
i maksymalnÈ sprawnoĂciÈ.
Kotïy z zasobnikiem i podajnikiem paliwa
mogÈ pracowaÊ bez dozoru od kilkunastu godzin do nawet kilku dni. Nowoczesne konstrukcje ich palników pozwalajÈ takĝe na regulacjÚ
mocy w szerokim zakresie (np. od 30%). Kotïy te
wyposaĝa siÚ w mieszacze pozwalajÈce zmieniaÊ
temperaturÚ wody przygotowywanej przez ko-

cioï, jak i do niego powracajÈcej. Pozwala
to na wspóïpracÚ zarówno z grzejnikami
Ăciennymi, jak i ogrzewaniem podïogowym. PracÚ kotïa moĝe nadzorowaÊ automatyka pogodowa lub pokojowa.
OczywiĂcie nie wolno zapominaÊ,
ĝe przy ogrzewaniu podïogowym
niezbÚdne sÈ mieszacze,
które nie muszÈ byÊ wcale
elementem wyposaĝenia standardowego.
Ponadto w przypadku kotïów na paliwo staïe, inaczej
niĝ w przypadku kotïów kondensacyjnych, zdecydowanie siÚ
na ogrzewanie podïogowe nie
przynosi oszczÚdnoĂci eksploatacyjnych.

Uwaga na bïÚdy
Rury miedziane uïoĝone bezpoĂrednio
w betonie. Beton dziaïa korozyjnie na miedě,
dlatego do ogrzewania podïogowego nie nadajÈ siÚ zwykïe rury miedziane wykorzystywane
np. w instalacjach wodociÈgowych. Rury z miedzi muszÈ byÊ powleczone warstwÈ tworzywa
sztucznego. AlternatywÈ jest oczywiĂcie wykorzystanie rur z innego materiaïu – z tworzywa
sztucznego lub wielowarstwowych.

fot. Wieland

fot. Spyra

Tylko nowoczesne kotïy z zasobnikiem i podajnikiem paliwa nadajÈ siÚ
do wspóïpracy z ogrzewaniem podïogowym. MajÈc prosty kocioï zasypowy,
lepiej zdecydowaÊ siÚ na grzejniki

Ogrzewanie elektryczne
JeĂli korzystamy z ogrzewania elektrycznego,
a za prÈd rozliczamy siÚ dwutaryfowo, to przewody grzejne zatopione w grubej (10 cm lub
wiÚcej) warstwie wylewki mogÈ byÊ bardzo

Miedě koroduje, majÈc kontakt z betonem,
dlatego do ogrzewania podïogowego trzeba
stosowaÊ rury zabezpieczone warstwÈ tworzywa sztucznego
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dobrym rodzajem ogrzewania akumulacyjnego. Wówczas bÚdziemy mogli nagrzewaÊ podïogÚ nocÈ, gdy opïaty sÈ niĝsze, a potem bÚdzie
ona oddawaÊ ciepïo w ciÈgu dnia.
JeĂli zaĂ wykorzystujemy kocioï elektryczny, jest on zwykle traktowany jako rozwiÈzanie tymczasowe lub uzupeïnienie dla innego
ěródïa ciepïa (np. kotïa wÚglowego). W takiej
sytuacji powinniĂmy przede wszystkim kierowaÊ siÚ tym, jakie ogrzewanie jest lepsze dla
ěródïa ciepïa traktowanego jako gïówne.
Ponadto jeĂli rozliczamy siÚ dwutaryfowo, to
ogrzewanie podïogowe bÚdzie dobrym rozwiÈzaniem wïaĂnie ze wzglÚdu na duĝÈ zdolnoĂÊ
do akumulacji. JeĂli zaĂ rozliczamy siÚ w jednej taryfie, to wiÚkszÈ elastycznoĂÊ, przede
wszystkim z racji moĝliwoĂci szybkiego przeïÈczenia siÚ z jednego ěródïa ciepïa na drugie,
daje ogrzewanie grzejnikami Ăciennymi.

A moĝe razem?
DoĂÊ czÚsto ïÈczy siÚ obecnie ogrzewanie podïogowe i grzejnikowe. W takiej sytuacji najczÚĂciej woda zasilajÈca instalacjÚ c.o. ma
temperaturÚ odpowiedniÈ dla grzejników
(a wiÚc stosunkowo wysokÈ), które zasila bezpoĂrednio. Jest ona zbyt ciepïa dla podïogówki, dlatego na jej potrzeby gorÈca woda zasilajÈca jest mieszana z ochïodzonÈ powracajÈcÈ
z instalacji. DecyzjÚ o zastosowaniu takiego
mieszanego ogrzewania warto jednak dobrze
przemyĂleÊ:
zawsze oznacza to skomplikowanie instalacji, którÈ trudniej bÚdzie wyregulowaÊ hydraulicznie, tak by wszystkie jej elementy grzaïy równomiernie i z zaïoĝonÈ mocÈ,
dynamika reakcji ogrzewania podïogowego i grzejnikowego jest zupeïnie inna, co komplikuje sterowanie instalacjÈ.
jeĂli dom ogrzewa pompa ciepïa, to zastosowanie grzejników i ukïadu mieszajÈcego
moĝe bardzo obniĝyÊ jej efektywnoĂÊ – stosunek iloĂci pobieranej z sieci energii do iloĂci oddawanego ciepïa pogarsza siÚ znacznie,
gdy pompa musi przygotowywaÊ bardziej gorÈcÈ wodÚ;
sprawnoĂÊ kotïa kondensacyjnego takĝe bÚdzie nieco niĝsza, niĝ gdyby przygotowywaï
wodÚ tylko dla podïogówki;
kotïy na paliwo staïe, inaczej niĝ kondensacyjne, nie dajÈ oszczÚdnoĂci dziÚki obniĝeniu temperatury wody.
OczywiĂcie te trudnoĂci moĝna przezwyciÚĝyÊ, ale jeĂli decydujemy siÚ na mieszanÈ instalacjÚ, to ma to sens gdy sposoby ogrzewania
sÈ inne, np. na przestrzeni caïych kondygnacji, a nie warto komplikowaÊ instalacji tylko
ze wzglÚdu na jedno pomieszczenie.
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zawór z gïowicÈ termostatycznÈ

grzejniki

czujnik
temperatury

zawór regulacyjny

pompa
obiegowa

pÚtle
podïogowe
pompa
obiegowa
zawór
regulacyjny

naczynie
wzbiorcze
zawór poïÈczony z czujnikiem temperatury
zasilania

czujnik
temperatury

czujnik temperatury
woda gorÈca
woda o temp. poĂredniej
woda zimna
zawór zwrotny

kocioï c.o.

Przykïad poïÈczenia ogrzewania podïogowego z grzejnikami Ăciennymi.
W instalacji sÈ dwa obiegi hydrauliczne, ale kocioï „widzi” je jako jeden
obieg grzewczy, co pozwala na zastosowanie stosunkowo prostej i taniej automatyki

Koszty
Grzejniki Ăcienne majÈ ceny w wiÚkszym
stopniu zaleĝne od marki niĝ od typu. Czy bÚdzie to grzejnik stalowy pïytowy, czïonowy
(aluminiowy lub ĝeliwny) lub konwektor, to
za grzejnik o mocy ok. 1000 W (dla parametrów 75/65/20°C) zapïacimy zwykle ok. 500 zï.
OczywiĂcie bardzo wiele jest znacznie droĝszych – niektóre ozdobne grzeniki ĝeliwne
kosztujÈ nawet ponad 4000 zï.
Bardzo duĝa rozpiÚtoĂÊ cen – od 300 do
1200 zï jest charakterystyczna dla grzejników
elektrycznych. PamiÚtajmy jednak, ĝe cena
grzejnika elektrycznego obejmuje takĝe zintegrowany z nim regulator temperatury, a ten
moĝe byÊ bardzo róĝnej jakoĂci.
Ogrzewanie podïogowe wodne zwykle kosztuje powyĝej 200 zï/m2 za materiaïy wraz
z robociznÈ. Cena w duĝej mierze zaleĝy od
kosztów robocizny, ponadto instalator moĝe
sporo zaoszczÚdziÊ odpowiednio dobierajÈc
materiaïy. Systemowe pïyty montaĝowe sÈ
bardzo wygodne, bo zapewniajÈ izolacjÚ
cieplnÈ i uïatwiajÈ wykonawstwo, jednak sÈ
znacznie droĝsze niĝ styropian uĝywany do
podïóg.

W przypadku tego rodzaju ogrzewania nieopïaca siÚ wykonanie go na maïej powierzchni, np. kilkunastu m2. Za osprzÚt – mieszacz,
rozdzielacz itp. zapïacimy znacznie wiÚcej niĝ
za same rury.
Ogrzewanie podïogowe elektryczne kosztuje
zwykle ok. 150 zï/m2. W tym przypadku moĝliwe jest zastosowanie wielu rozwiÈzañ –
przewodów umieszczanych w wylewce podïogowej, mat zatapianych w warstwie kleju do
pïytek, czy wreszcie cienkich folii przeznaczonych pod panele podïogowe. Trzeba kierowaÊ siÚ nie tyle cenÈ, co przeznaczeniem, np.
przewody grzejne sÈ tañsze niĝ maty, ale jeĂli
wylewki juĝ wykonano, to ich zastosowanie
wymagaïoby albo podniesienia poziomu podïogi albo usuniÚcia istniejÈcej wylewki.
Ogrzewanie elektryczne, inaczej niĝ wodne,
opïaca siÚ wykonaÊ takĝe na niewielkiej powierzchni, np. tylko w ïazienkach. Pod waruniem jednak, ĝe wybierzemy stosunkowo tani
regulator (moĝna go kupiÊ za ok. 100 zï).
Kupno dziaïajÈcego dokïadniej, ale kilkakrotnie droĝszego, nie ma sensu, bo w takiej sytuacji chodzi zwykle tylko o uzyskanie ciepïej
podïogi.

