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Grzejniki cienne i ogrzewanie pod ogoweBUDUJEMY BEZ B DÓW – B3

Grzejniki cienne i pod ogówka funkcjonuj  zupe nie inaczej. Zanim si  wi c

zdecydujemy, dobrze wiedzie , co je od siebie ró ni, jak powinny by  sterowa-

ne i z jakimi ród ami ciep a dobrze wspó pracuj .

Jaros aw Antkiewicz

Ciep o

z grzejnika 
lub

z pod ogi

Kot y i podgrzewacze c.w.u. 42

Grzejniki cienne 
i ogrzewanie pod ogowe

Czas decyzji
Kiedy nale y podj  decyzj  o wyborze grzej-

ników ciennych lub ogrzewania pod ogowe-

go? Najlepiej jeszcze przed budow , wybieraj c

lub adaptuj c projekt, cho  wi kszo  budu-

j cych wówczas zupe nie si  jeszcze nad tym 

nie zastanawia. Podejmuj c decyzj  dopiero na 

etapie robót instalacyjnych, utrudnimy sobie 

ycie, a czasem b dziemy musieli zadowoli

si  gorszymi rozwi zaniami.

Chodzi przede wszystkim o to, e grubo

pod ogi z najpopularniejszym wodnym ogrze-

waniem pod ogowym wzrasta o kilka centy-

metrów w stosunku do typowej pod ogi bez 

ogrzewania. Przede wszystkim wskazane jest 

wykonanie grubszej izolacji cieplnej pod ogi 

na gruncie (do 12–15 cm, a nawet wi cej), po-

nadto grubsza jest tak e wylewka (np. o 3 cm, 

zale nie od grubo ci rurek). To istotne ró ni-

ce, bo podniesienie poziomu pod ogi ozna-

cza równocze nie, e parapety okien znajd

si  bli ej pod ogi, otwory drzwiowe b d  ni -

sze, zmieni si  tak e wysoko  skrajnych stop-

ni schodów wewn trznych.

Ró nice
B d ca dla wielu osób g ównym kryterium 

wyboru ró nica estetyczna pomi dzy kla-

sycznym ogrzewaniem grzejnikowym i pod-

ogowym jest oczywista – grzejniki mniej 

lub bardziej wyeksponowane ale jednak pra-

wie zawsze pozostaje widoczny i stanowi 

element wystroju wn trza. Daj ca ciep o pod oga 

narzuca pewne ograniczenia w wyborze materia-

ów na posadzk , ale nie przyci ga uwagi.

Ró nice czysto techniczne tak e s  du e, jed-

nak dla u ytkownika najwa niejsze jest zrozu-

mienie, e dynamika pracy, szybko  reakcji na 

zmiany temperatury w pomieszczeniu jest dla 

tych sposobów ogrzewania zupe nie inna. 

Temperatura

Typowe ogrzewanie pod ogowe sk ada si  z zato-

pionych w warstwie wylewki pod ogowej rurek, 

Wyeksponowany grzejnik cienny mo e by  wa -

nym elementem wystroju wn trza
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REKLAMA

przez które przep ywa gor ca woda. Nie mo e

by  zbyt gor ca, bo ze wzgl dów zdrowotnych 

temperatura pod ogi nie mo e przekracza :

 35°C w strefach brzegowych, np. w pobli-

u drzwi tarasowych i du ych okien;

 33°C w azienkach;

 29°C w pomieszczeniach mieszkalnych.

To temperatura maksymalna, a wi c dopusz-

czalna np. bezpo rednio nad rurk  z wod ,

rednia temperatura pod ogi powinna by

2–3°C ni sza. 

Temperatura grzejnika ciennego jest za

zwykle oko o dwukrotnie wy sza ni  pod-

ogówki.

Im wi ksza jest ró nica temperatury 

pomi dzy pomieszczeniem (powietrzem 

w nim) a daj cym ciep o elementem (pod o-

ga, grzejnik cienny), tym intensywniej (szyb-

ciej) przep ywa pomi dzy nimi ciep o. Dlatego 

w a nie pod oga oddaje ciep o s abiej ni  grzej-

nik, ale rekompensuje to jej bardzo du a po-

wierzchnia. 

Szybko  reakcji

Ogrzewanie pod ogowe bardzo wolno reagu-

je na zmiany temperatury w pomieszczeniu. 

Niska temperatura wody w instalacji pod o-

gowej oraz du a masa wylewki (1 m2 wylewki 

betonowej o grubo ci 10 cm wa y ok. 200 kg) 

sprawia, e pod ogówka nie jest w stanie szyb-

ko si  nagrza  i zacz  przekazywa  ciep a do 

pomieszcze . Ma to tak e drug  stron  – ci -

ka wylewka akumuluje du o ciep a, i nawet 

gdy odetniemy dop yw gor cej wody, to jej tem-

peratura b dzie spada  bardzo powoli, a pod-

oga b dzie w stanie dalej ogrzewa  pomiesz-

czenie nawet przez kilka godzin. 

Przed przegrzaniem pomieszcze  i zwi za-

nym z tym marnowaniem energii cz ciowo 

chroni tzw. efekt samoregulacji. Gdy tempe-

ratura w pomieszczeniu wynosi zaledwie 16–

18°C, pod oga, maj c 26°C, grzeje do  inten-

sywnie, bo ró nica temperatury pomi dzy 

pod og  a powietrzem jest du a. Wraz ze wzro-

stem temperatury w pomieszczeniu intensyw-

no  wymiany ciep a maleje, nawet gdy tempe-

a

 Ró nice w szybko ci reakcji ogrzewania pod ogowego: (a) przewody zatopione w grubej warstwie wy-

lewki reaguj  równie wolno, jak ogrzewanie wodne; (b) maty grzejne u o one pod cienk  posadzk  na-

grzewaj  si  znacznie szybciej, ale i tak ich reakcja jest wolniejsza ni  grzejników ciennych
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Brak projektu. Je li mamy szcz cie, a wy-

konawca jest do wiadczony, to instalacja wy-

konana bez projektu mo e dzia a  prawid owo.

Cz ciej jednak okazuje si  np., e niektóre po-

mieszczenia s  niedogrzanie, a ca o  nie daje 

si  wyregulowa . Wykonanie projektu przez 

fachowca pozwala nie tylko ustrzec si  wielu 

b dów. Ponadto zdecydowanie atwiej b dzie 

nam dochodzi  swoich praw, je li nie b dziemy 

zadowoleni z efektów pracy instalatora. 

le dobrana moc grzejników. Zdarza si

to do  cz sto, cz ciowo dlatego, e ich moc 

zmienia si  wraz ze zmian  temperatury wody. 

Okre laj c moc grzejników, podaje si  tak e

temperatur :

– wody zasilaj cej;

– wody powracaj cej do kot a;

– panuj c  w ogrzewanym pomieszczeniu.

W efekcie warunki, dla których okre-

la si  moc grzejnika, s  zapisane np. tak: 

70/55/20°C.

Nie nale y pochopnie zawy a  mocy grzej-

ników. Wówczas trzeba zastosowa  wi ksze, 

wyregulowanie hydrauliczne instalacji mo e

okaza  si  niemo liwe, bo ca y czas przep yw 

wody w nich b dzie bardzo mocno zd awiony, 

co mo e z kolei doprowadzi  do tego, e nie-

które grzejniki b d  niedogrzewa .

Te same problemy dotycz  oczywi cie tak-

e ogrzewania pod ogowego.

le umieszczone grzejniki. Grzejniki 

umieszcza si  w pobli u miejsc, w których 

straty ciep a s  najwi ksze – przy cianach 

zewn trznych, pod oknami. Tak e rurki ogrze-

wania pod ogowego uk ada si  g ciej w po-

bli u cian zewn trznych, tworz c pas grzej -

cy intensywniej. 

B dem jest umieszczanie grzejników zbyt bli-

sko parapetu (szczelina powinna mie  ok. 10 cm) 

lub na nieodpowiednich wspornikach, prak-

tycznie „przyklejone” do ciany, gdy  utrudnia 

to ruch powietrza wspomagaj cy przekazywa-

nie ciep a. 

Podobne 

niekorzyst-

ne skutki 

powoduje 

zas oni -

cie grzej-

n i k ó w 

c i k i m i 

z a s o n a -

mi, mebla-

mi itp.

Uwaga na b dy

ratura pod ogi pozostaje sta a. Gdy temperatura 

powietrza osi gnie 24–26°C, wymiana ciep a

ustanie. Ten mechanizm jest wa ny, gdy poja-

wiaj  si  zyski ciep a, spowodowane np. silnym 

nas onecznieniem przez okna, co mo e skut-

kowa  bardzo szybkim podniesieniem tempe-

ratury w pomieszczeniu. Warto zauwa y , e

im temperatura pod ogi jest ni sza, tym mniej-

sze jest prawdopodobie stwo przegrzania po-

mieszczenia i marnowania ciep a.

Grzejniki cienne reaguj  szybko, bo ich tem-

peratura jest wysoka w porównaniu z tempera-

tur  pod ogówki, mog  wi c w krótkim czasie 

przekaza  du o ciep a. Ich zdolno  do akumu-

lacji jest stosunkowo niewielka, dlatego je li zo-

stanie odci ty dop yw gor cej wody, to przesta-

n  przekazywa  ciep o do pomieszczenia nawet 

w ci gu kilku minut – zale nie od konstrukcji. 

W praktyce trzeba jednak pami ta , e wych o-

dzenie grzejników nie oznacza wcale, e tempe-

ratura w pomieszczeniu zacznie szybko spada .

W Polsce dominuj  domy murowane o stosunko-

wo ci kiej konstrukcji. Ich ciany i stropy to po-

t ne, bo wa ce wiele ton, akumulatory ciep a

– 1 m3 ceglanej ciany to 1600–1800 kg. Dla po-

równania du y grzejnik eliwny o 10 eberkach 

(cz onach) wa y ok. 70 kg, z czego woda, maj -

ca najwi ksz  zdolno  akumulacji, to zaledwie 

12–13 l. Inne grzejniki (stalowe p ytowe, alumi-

niowe cz onowe) s  kilkakrotnie l ejsze, ale to 

i tak znikome ró nice wobec masy budynku.

obudowa

strata 5% strata 15%

Skuteczna moc grzejnika spadnie, je li znajdzie si  on 

zbyt blisko parapetu lub za obudow

a

b

 Grzejniki mog  znacznie ró ni  si  wygl dem, 

wymiarami i mas , maj c podobn  moc:

(a) stalowe grzejniki p ytowe s  najpopularniejsze, 

gdy  s  stosunkowo tanie i uniwersalne, nie nada-

j  si  jednak do instalacji z otwartym naczyniem 

wzbiorczym;

(b) eliwne grzejniki cz onowe ostatnio wracaj  do 

ask, s  stosunkowo du e i ci kie, jednak dobrze 

znosz  prac  w uk adach otwartych;

(c) aluminiowe grzejniki cz onowe tak e mog  pra-

cowa  w uk adach otwartych, s  przy tym bardzo 

lekkie, jednak do  wra liwe na uszkodzenia me-

chaniczne w czasie transportu i monta u;

(d) grzejniki konwektorowe najcz ciej sk adaj  si

z miedzianych rurek z o ebrowaniem i obudow

z aluminium, s  bardzo lekkie i ma e przy stosun-

kowo wysokiej mocy

c
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Grzejnik cienny mo e wi c szybko podnie  temperatur , jednak jego 

wy czenie w typowym domu odczujemy z opó nieniem, mniejszym 

ni  ma to miejsce przy pod ogówce, ale jednak znacznym.

Sterowanie
Jak wi c efektywnie sterowa  prac  instalacji c.o., pami taj c o od-

miennych cechach pod ogówki i grzejników ciennych?

Regulatory pokojowe

Sygna  do w czenia lub wy czenia ogrzewania pochodzi z czujnika 

umieszczonego w jednym z pomieszcze , za  temperatura wody przy-

gotowywanej przez kocio  jest zwykle sta a. Taka automatyka reagu-

je nawet na drobne wahania temperatury w pomieszczeniu. Dobrze 

wspó pracuje z grzejnikami ciennymi – je li regulator za da cie-

p a, grzejniki szybko je dostarcz . Natomiast pod ogówka dzia a z re-

gulatorami pokojowymi le – podany w przyk adzie chwilowy zysk 

ciep a np. s onecznego przerwa by nagrzewanie pod ogi, natomiast 

wzrost zachmurzenia spowodowa by jego wznowienie, ale dynami-

ka tych zmian by aby szybsza ni  reakcja pod ogówki.

S ab  stron  regulatorów pokojowych jest nadzorowanie czasowe-

go, najcz ciej nocnego, obni enia temperatury. Je li chcemy obni-

y  temperatur  w salonie np. od 23.00 do 6.00, to samo ustawienie 

na regulatorze pokojowym ni szej o 2–3 stopnie temperatury w tych 

godzinach jest bardzo niedoskona ym rozwi zaniem. Pomieszczenie 

nie och adza si  ani nie ociepla przecie  momentalnie, mo e by  na 

to potrzebnych kilka godzin. Szybko  tych zjawisk b dzie zale e  od 

parametrów, których regulator pokojowy nie uwzgl dnia:

 temperatury na zewn trz;

 izolacyjno ci przegród;

 zdolno ci budynku do akumulacji ciep a.

Regulatory pogodowe

Ten rodzaj automatyki opiera si  na wykorzystaniu zale no ci pomi -

dzy temperatur  na zewn trz budynku, temperatur  wody w instala-

cji c.o. oraz temperatur  w pomieszczeniach. Niezb dny jest oczywi-

cie czujnik temperatury zewn trznej, a lepsze (tzw. stacje pogodowe) 

uwzgl dniaj  tak e si  i kierunek wiatru czy opady. Zale no  ob-

razuje „krzywa grzewcza” i  zgodnie z ni  pracuje kocio . Krzywa 

grzewcza mo e by  inna nawet dla do  podobnych z pozoru budyn-

a b

 Nowoczesna automatyka pozwala np. za-

programowa  indywidualnie temperatur  na 

ka dy dzie  tygodnia (a), ponadto bardziej 

zaawansowane modele umo liwiaj  podzia

instalacji na kilka stref, w których ma pano-

wa  odmienna temperatura (b)
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ków, dlatego dla ka dego domu powinna by

dobrana indywidualnie. Si a automatyki pogo-

dowej tkwi w wykorzystaniu informacji o tym, 

jak szybko budynek reaguje na zmiany tempe-

ratury na zewn trz oraz na dostarczenie ciep a

przez instalacj  c.o. lub jej wy czenie. Pozwala 

to prognozowa  zapotrzebowanie na ciep o, 

zamiast dzia a  dopiero wówczas, gdy tempe-

ratura w pomieszczeniu przekroczy ustalon

granic . Je li np. ustawimy nocne obni enie 

temperatury na 23.00, to automatyka pogodo-

wa uwzgl dni czas potrzebny na och odzenie 

pomieszczenia, bior c pod uwag  temperatu-

r  zewn trzn , izolacyjno cian i zdolno

domu do akumulacji.

Dzi ki mo liwo ci przewidywania regula-

tory pogodowe s  szczególnie zalecane, gdy 

w domu jest ogrzewanie pod ogowe, wolno 

reaguj ce na zmiany. 

Co wybra ?
Co jest zatem lepsze: szybko reaguj ce grzejni-

ki, czy powolna pod ogówka? Zdolno  do aku-

mulacji oraz du a bezw adno  cieplna sama 

w sobie nie jest ani zalet , ani wad . Wszystko 

zale y od tego, co chcemy osi gn  oraz na co 

pozwala nam ród o ciep a. 

Pompy ciep a i kot y kondensacyjne

Szczególnie pompy ciep a, a tak e kot y kon-

densacyjne najefektywniej pracuj , gdy tem-

peratura wody w instalacji grzewczej jest ni-

ska. Umo liwia to w a nie wodne ogrzewanie 

pod ogowe. Obni enie temperatury wody w in-

stalacji grzewczej oznacza wy sz  spraw-

no , a wi c bardziej ekonomiczn  prac . Dla 

u ytkowników pomp ciep a rozliczaj cych 

si  dwutaryfowo za energi  elektryczn  war-

te przemy lenia mo e by  tak e pogrubienie 

wylewki i zwi kszenie jej zdolno ci do maga-

zynowania ciep a.

Gazowe i olejowe kot y niekondensacyjne

W tych urz dzeniach mo liwa jest regula-

cja temperatury wody w szerokim zakresie, 

praktycznie niewp ywaj ca na ich spraw-

no . Wybór pomi dzy pod ogówk  a trady-

cyjnymi grzejnikami jest wi c kwesti  upodo-

ba . Wspó praca takiego kot a z ogrzewaniem 

pod ogowym b dzie jednak najpewniej wy-

maga a u ycia mieszacza, tak by zarówno 

woda zasilaj ca c.o. nie by a zbyt gor ca, jak 

i eby wymiennik ciep a w kotle nie mia

kontaktu ze zbyt zimn  wod , bo prowadzi-

oby to do zjawiska kondensacji, na co nie 

jest on odporny.

Kot y na paliwa sta e

Proste kot y zasypowe nie s  wstanie praco-

wa  w sposób ci g y bez obs ugi. Praktycznie 

zawsze wspó pracuj  z grzejnikami cienny-

mi. Z pozoru korzystna by aby akumulacja 

ciep a „na potem”, jak  oferuje pod ogówka. 

W praktyce jednak problemem eliminuj cym 

to rozwi zanie jest k opot z kontrolowaniem 

temperatury wody podgrzewanej przez kocio

i trafiaj cej do instalacji. Ponadto taki kocio

nie ma jak wspó pracowa  z automatyk  po-

kojow , a tym bardziej pogodow  – automa-

tyka za da wi kszej ilo ci ciep a, ale kocio

przecie  jej nie dostarczy, bo kto  musia by

przecie  dosypa  do niego w gla...

Je li jednak decydujemy si  na kocio  zasy-

powy, a chcieliby my mie  mo liwo  kon-

trolowania tego, ile ciep a jest przekazywane 

w danym czasie do instalacji, to rozwi za-

niem mo e by  zastosowanie zbiorników 

akumulacyjnych wody grzewczej. Ich po-

jemno  musi by  du a (rz du 10 litrów na 

1m2 powierzchni domu). Kocio  w czasie pra-

cy zasila te zbiorniki. Po wyga ni ciu kot a

zgromadzona w nich gor ca woda jest wy-

korzystywana do zasilania instalacji c.o. – 

zwykle jednak grzejnikowej, bo tu tak e po-

jawia si  problem zbyt gor cej dla pod ogówki 

wody zasilaj cej. 

Uwaga na b dy

le umieszczone czujniki temperatur. 

Miejsce na pokojowy lub pogodowy czujnik 

temperatury steruj cy prac  kot a, a w kon-

sekwencji tak e grzejników, musi by  tak wy-

brane, by jego wskazania nie by y fa szowane 

przez inne ród a ciep a. Regulatora pokojowe-

go nie nale y umieszcza , np. zbyt blisko ko-

minka, którego  z grzejników lub za zas on .

Wartym uwagi rozwi zaniem, szczególnie 

je li mamy problemy z wybraniem miejsca 

na czujnik; s  czujniki bezprzewodowe, które 

mo na swobodnie przenosi .

W przypadku czujników umieszczonych 

na zewn trz domu (wspó pracuj cych z au-

tomatyk  pogodow ) trzeba przede wszyst-

kim unika  ich bezpo redniego nas onecz-

nienia.

le dobrana krzywa grzewcza. Ustawienie 

regulatora pogodowego, polegaj ce przede 

wszystkim na dobraniu odpowiedniej tzw. 

krzywej grzewczej, wymaga du ej staranno-

ci od instalatora i jest o tyle trudne, e efek-

ty zmian odczuwalne s  dopiero po kilku go-

dzinach. Z tego samego wzgl du u ytkownik 

lepiej by dwa razy pomy la , zanim zacznie 

zmienia  ustawienia regulatora. W a ciwe do-

branie ustawie  automatyki pogodowej jest 

jednak niezb dne, bo inaczej pomieszczenia 

b d  niedogrzanie lub dla odmiany przegrza-

ne. Z e dzia anie automatyki najcz ciej ujaw-

nia si  w okresach przej ciowych – wiosn

i jesieni . Czasem, gdy pogoda i temperatu-

ra s  bardzo zmienne, automatyki pogodowej 

praktycznie nie da si  dobrze wyregulowa

i wówczas lepszym rozwi zaniem mo e by

sterowanie ogrzewaniem za pomoc  regula-

tora pokojowego. 

Brak dylatacji ogrzewania pod ogowego. 

Pod oga z zatopionymi rurkami ogrzewania 

pod ogowego wymaga wykonania dylatacji. 

Chodzi nie tylko o wykonanie dylatacji w wy-

lewce, nie 

mniej wa ne

jest równie

u o enie rur 

p tli grzew-

czych, tak by 

dylatacje ich 

nie przecina-

y. W a ciwy 

sposób wy-

konania po-

kazano na 

rysunku.

Najlepiej unika  przeci cia si  rur ogrzewania pod ogowego ze szczelinami dylata-

cyjnymi. W miejscach, gdzie jest to niemo liwe, rury trzeba zabezpieczy  peszlem

dobrze leszczelina dylatacyjna

fo
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Mo liwo ci kot a kondensacyjnego wykorzysta-

my w pe ni, gdy wspó pracuje on z ogrzewa-

niem niskotemperaturowym – pod ogowym, 

ciennym lub sufitowym
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Grzejniki cienne i ogrzewanie pod ogowe

Dodatkowa korzy  polega na tym, e mo e

ca y czas pracowa  ze swoj  nominaln  moc

i maksymaln  sprawno ci .

Kot y z zasobnikiem i podajnikiem paliwa 

mog  pracowa  bez dozoru od kilkunastu go-

dzin do nawet kilku dni. Nowoczesne konstruk-

cje ich palników pozwalaj  tak e na regulacj

mocy w szerokim zakresie (np. od 30%). Kot y te 

wyposa a si  w mieszacze pozwalaj ce zmienia

temperatur  wody przygotowywanej przez ko-

cio , jak i do niego powracaj cej. Pozwala 

to na wspó prac  zarówno z grzejnikami 

ciennymi, jak i ogrzewaniem pod ogo-

wym. Prac  kot a mo e nadzorowa  au-

tomatyka pogodowa lub pokojowa.

Oczywi cie nie wolno zapomina ,

e przy ogrzewaniu pod ogowym 

niezb dne s  mieszacze, 

które nie musz  by  wcale 

elementem wyposa enia stan-

dardowego.

Ponadto w przypadku ko-

t ów na paliwo sta e, inaczej 

ni  w przypadku kot ów kon-

densacyjnych, zdecydowanie si

na ogrzewanie pod ogowe nie 

przynosi oszcz dno ci eksplo-

atacyjnych.

Ogrzewanie elektryczne

Je li korzystamy z ogrzewania elektrycznego, 

a za pr d rozliczamy si  dwutaryfowo, to prze-

wody grzejne zatopione w grubej (10 cm lub 

wi cej) warstwie wylewki mog  by  bardzo 

Uwaga na b dy
Rury miedziane u o one bezpo rednio 

w betonie. Beton dzia a korozyjnie na mied ,

dlatego do ogrzewania pod ogowego nie nada-

j  si  zwyk e rury miedziane wykorzystywane 

np. w instalacjach wodoci gowych. Rury z mie-

dzi musz  by  powleczone warstw  tworzywa 

sztucznego. Alternatyw  jest oczywi cie wyko-

rzystanie rur z innego materia u – z tworzywa 

sztucznego lub wielowarstwowych.

 Mied  koroduje, maj c kontakt z betonem, 

dlatego do ogrzewania pod ogowego trzeba 

stosowa  rury zabezpieczone warstw  tworzy-

wa sztucznego

fo
t. 

W
ie

la
n

d

REKLAMA

 Tylko nowoczesne kot y z zasobni-

kiem i podajnikiem paliwa nadaj  si

do wspó pracy z ogrzewaniem pod ogo-

wym. Maj c prosty kocio  zasypowy, 

lepiej zdecydowa  si  na grzejniki

fo
t. 

S
py

ra
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dobrym rodzajem ogrzewania akumulacyjne-

go. Wówczas b dziemy mogli nagrzewa  pod-

og  noc , gdy op aty s  ni sze, a potem b dzie 

ona oddawa  ciep o w ci gu dnia.

Je li za  wykorzystujemy kocio  elektrycz-

ny, jest on zwykle traktowany jako rozwi za-

nie tymczasowe lub uzupe nienie dla innego 

ród a ciep a (np. kot a w glowego). W takiej 

sytuacji powinni my przede wszystkim kiero-

wa  si  tym, jakie ogrzewanie jest lepsze dla 

ród a ciep a traktowanego jako g ówne. 

Ponadto je li rozliczamy si  dwutaryfowo, to 

ogrzewanie pod ogowe b dzie dobrym rozwi -

zaniem w a nie ze wzgl du na du  zdolno

do akumulacji. Je li za  rozliczamy si  w jed-

nej taryfie, to wi ksz  elastyczno , przede 

wszystkim z racji mo liwo ci szybkiego prze-

czenia si  z jednego ród a ciep a na drugie, 

daje ogrzewanie grzejnikami ciennymi.

A mo e razem?
Do  cz sto czy si  obecnie ogrzewanie pod-

ogowe i grzejnikowe. W takiej sytuacji naj-

cz ciej woda zasilaj ca instalacj  c.o. ma 

temperatur  odpowiedni  dla grzejników 

(a wi c stosunkowo wysok ), które zasila bez-

po rednio. Jest ona zbyt ciep a dla pod ogów-

ki, dlatego na jej potrzeby gor ca woda zasila-

j ca jest mieszana z och odzon  powracaj c

z instalacji. Decyzj  o zastosowaniu takiego 

mieszanego ogrzewania warto jednak dobrze 

przemy le :

 zawsze oznacza to skomplikowanie insta-

lacji, któr  trudniej b dzie wyregulowa  hy-

draulicznie, tak by wszystkie jej elementy grza-

y równomiernie i z za o on  moc ,

 dynamika reakcji ogrzewania pod ogowe-

go i grzejnikowego jest zupe nie inna, co kom-

plikuje sterowanie instalacj .

 je li dom ogrzewa pompa ciep a, to zasto-

sowanie grzejników i uk adu mieszaj cego 

mo e bardzo obni y  jej efektywno  – sto-

sunek ilo ci pobieranej z sieci energii do ilo-

ci oddawanego ciep a pogarsza si  znacznie, 

gdy pompa musi przygotowywa  bardziej go-

r c  wod ;

 sprawno  kot a kondensacyjnego tak e b -

dzie nieco ni sza, ni  gdyby przygotowywa

wod  tylko dla pod ogówki;

 kot y na paliwo sta e, inaczej ni  konden-

sacyjne, nie daj  oszcz dno ci dzi ki obni e-

niu temperatury wody.

Oczywi cie te trudno ci mo na przezwyci -

y , ale je li decydujemy si  na mieszan  in-

stalacj , to ma to sens gdy sposoby ogrzewania 

s  inne, np. na przestrzeni ca ych kondygna-

cji, a nie warto komplikowa  instalacji tylko 

ze wzgl du na jedno pomieszczenie.

Koszty
Grzejniki cienne maj  ceny w wi kszym 

stopniu zale ne od marki ni  od typu. Czy b -

dzie to grzejnik stalowy p ytowy, cz onowy 

(aluminiowy lub eliwny) lub konwektor, to 

za grzejnik o mocy ok. 1000 W  (dla parame-

trów 75/65/20°C) zap acimy zwykle ok. 500 z .

Oczywi cie bardzo wiele jest znacznie dro -

szych – niektóre ozdobne grzeniki eliwne 

kosztuj  nawet ponad 4000 z .

Bardzo du a rozpi to  cen – od 300 do 

1200 z  jest charakterystyczna dla grzejników 

elektrycznych. Pami tajmy jednak, e cena 

grzejnika elektrycznego obejmuje tak e zinte-

growany z nim regulator temperatury, a ten 

mo e by  bardzo ró nej jako ci. 

Ogrzewanie pod ogowe wodne zwykle kosz-

tuje powy ej 200 z /m2 za materia y wraz 

z robocizn . Cena w du ej mierze zale y od 

kosztów robocizny, ponadto instalator mo e

sporo zaoszcz dzi  odpowiednio dobieraj c

materia y. Systemowe p yty monta owe s

bardzo wygodne, bo zapewniaj  izolacj

ciepln  i u atwiaj  wykonawstwo, jednak s

znacznie dro sze ni  styropian u ywany do 

pod óg.

W przypadku tego rodzaju ogrzewania nie-

op aca si  wykonanie go na ma ej powierzch-

ni, np. kilkunastu m2. Za osprz t – mieszacz, 

rozdzielacz itp. zap acimy znacznie wi cej ni

za same rury. 

Ogrzewanie pod ogowe elektryczne kosztuje 

zwykle ok. 150 z /m2. W tym przypadku mo -

liwe jest zastosowanie wielu rozwi za  – 

przewodów umieszczanych w wylewce pod-

ogowej, mat zatapianych w warstwie kleju do 

p ytek, czy wreszcie cienkich folii przezna-

czonych pod panele pod ogowe. Trzeba kiero-

wa  si  nie tyle cen , co przeznaczeniem, np. 

przewody grzejne s  ta sze ni  maty, ale je li 

wylewki ju  wykonano, to ich zastosowanie 

wymaga oby albo podniesienia poziomu pod-

ogi albo usuni cia istniej cej wylewki.

Ogrzewanie elektryczne, inaczej ni  wodne, 

op aca si  wykona  tak e na niewielkiej po-

wierzchni, np. tylko w azienkach. Pod waru-

niem jednak, e wybierzemy stosunkowo tani 

regulator (mo na go kupi  za ok. 100 z ). 

Kupno dzia aj cego dok adniej, ale kilkakrot-

nie dro szego, nie ma sensu, bo w takiej sytu-

acji chodzi zwykle tylko o uzyskanie ciep ej 

pod ogi.  

Przyk ad po czenia ogrzewania pod ogowego z grzejnikami ciennymi. 

W instalacji s  dwa obiegi hydrauliczne, ale kocio  „widzi” je jako jeden 

obieg grzewczy, co pozwala na zastosowanie stosunkowo prostej i ta-

niej automatyki

woda gor ca

woda o temp. po redniej

woda zimna

zawór zwrotny

zawór z g owic  termostatyczn
zawór regulacyjny

naczynie 
wzbiorcze

p tle 
pod ogowe

czujnik 
temperatury czujnik temperatury

kocio  c.o.

czujnik 
temperatury

pompa 
obiegowa

pompa 
obiegowa

zawór po czony z czuj-
nikiem temperatury 
zasilania

zawór 
regulacyjny

grzejniki


