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Polsce najbardziej typowe jest

ogrzewanie, w którym czynni-

kiem grzewczym jest woda.

Od pewnego czasu do  popularne jest

te  rozprowadzanie ciep a za po rednic-

twem powietrza. W domach jednoro-

dzinnych najcz ciej stosuje si  systemy

centralnego ogrzewania, czyli takiego,

w którym jest jedno ród o ciep a dla

wszystkich pomieszcze . Ogrzewanie

miejscowe, czyli oddzielne do ka dego

pokoju, najcz ciej wyst puje wtedy,

gdy ród em energii jest pr d elektrycz-

ny. Miejscowym ród em ciep a mo e

by  te  kominek, je li wytworzone

w nim powietrze nie jest rozprowadzane

do innych pomieszcze  ni  to, w któ-

rym stoi.

OGRZEWANIE
GRZEJNIKOWE
W grzejnikach centralnego ogrzewania

kr y ciep a woda przygotowana w kotle

albo w kominku, kolektorze s onecznym

czy pompie ciep a. W miejscowo stosowa-

nych grzejnikach elektrycznych równie

mo e by  woda lub olej albo inny mate-

ria  dobrze kumuluj cy ciep o. Grzejniki

mog  oddawa  ciep o przez:

konwekcj – polegaj c  na podgrzewa-

niu powietrza op ywaj cego grzejnik. Cie-

p e powietrze unosi si , a na jego miejsce

nap ywa od do u zimne. W tak ogrzewa-

nym pomieszczeniu najcieplej jest pod sufi-

tem, a najch odniej przy pod odze. Grzejni-

ki oddaj ce ciep o przez konwekcj  s  wy-

dajne (mog  by  mniejsze), niestety kr ce

powietrze unosi ze sob  kurz;

promieniowanie – ciep o jest poch ania-

ne przez sufit, pod og  i meble, a nast pnie
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OGRZEWANIE

ciep o,
zdrowo
i tanio

Energia jest coraz dro sza,

wiec doborowi ród a ciep a

i urz dze  grzewczych

po wi camy du o czasu i uwagi.

Dla wszystkich alergików równie

wa n  kwesti  powinien by

wybór sposobu rozprowadzania

ciep a, wi e si  on bowiem

bezpo rednio z unoszeniem

kurzu i py ków w domu.

BO ENA MMODZELEWSKA

Grzejnik kkonwektorowy –– ppolecany ddo
przestronnych wwn trz –– nnie ssprawdzi ssi w ddomu
alergika

Grzejnik rrurowy ccz sto jjest eelementem wwystroju
azienki. NNiestety nna ttakich rrurkach atwo ggromadzi

si kurz
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równomiernie jest oddawane do wn trza.

W tym rodzaju ogrzewania nie ma inten-

sywnego ruchu powietrza i dlatego jest ono

odpowiednie w domach, w których s  aler-

gicy.

Ogrzewanie przez promieniowanie jest

cech  systemów niskotemperaturowych,

jak ogrzewanie pod ogowe (temperatura

na powierzchni pod ogi wynosi ok. 24°C).

Im mniej grzejnik b dzie mia  zakamar-

ków, tym mniej osi dzie na nim kurzu

i brudu, atwo wi c b dzie go utrzymywa

w czysto ci. W domu mo na zamontowa

grzejniki:

cz onowe – zbudowane z po czonych

ze sob  elementów ( eberek). Mog  by

eliwne, aluminiowe lub stalowe;

p ytowe – zbudowane z jednej, dwóch

lub trzech p yt stalowych, mi dzy który-

mi zwykle przyspawane jest dodatkowe

o ebrowanie (zwane konwektorami)

zwi kszaj ce powierzchni  wymiany cie-

p a. Grzejniki kilkup ytowe z o ebrowa-

niem s  trudne do czyszczenia;

OGRZEWANIE

JAKIE CCIEP O SSZKODZI?
W temperaturze powy ej 60°C na po-
wierzchniach grzejnych mog  rozk ada
si  py y organiczne. Temu zjawisku zwy-
kle towarzyszy wydzielanie szkodliwych
zwi zków chemicznych (np. amoniaku),
które nie s  oboj tne dla zdrowych ludzi,
nie mówi c o alergikach.

CIEP A DDEKORACJA
Grzejniki o tradycyjnym wygl dzie mo na
zast pi  modelami tzw. dekoracyjnymi,
które z powodzeniem da si  zainstalowa
w pokoju czy przedpokoju. Na rynku s
te , najcz ciej o konstrukcji rurowej,
grzejniki azienkowe lub kuchenne. Oczy-
wi cie, bez wzgl du na wygl d, nale y
unika  grzejników, których skomplikowa-
na konstrukcja utrudni dok adne umycie.
Warto te  pami ta  o ma ej wydajno ci
tej grupy urz dze .
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Listwy ggrzewcze mmontuje ssi w ppomieszczeniach
z zimnymi cianami, nnp. cca kowicie
przeszklonymi

Grzejnik kkana owy, uumieszczony ww ppod odze pprze-
kazuje cciep o pprzez kkonwekcj , ppowoduje wwi c
wznoszenie kkurzu

Cz onowy ggrzejnik aaluminiowy ddobrze wwygl da nna-
wet ww nnowoczesnym wwn trzu

Zamiast ggrzejnika ww azience mmo na uumie ci  oobro-
tow  ssuszark elektryczn

Grzewcza pp yta kkamienna zzawieszona nna cianie ppe ni ffunkcj  ttypowego kkaloryfera
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konwektorowe – w dolnej cz ci blasza-

nej obudowy, które maj  jeden lub kilka

wymienników w postaci miedzianych albo

stalowych rurek z blachami zwi kszaj cymi

wymian  ciep a. Grzejnikom konwektoro-

wym trzeba zapewni  swobodny nap yw

zimnego powietrza od do u i wyp yw cie-

p ego do góry, przez co wzniecaj  kurz.

OGRZEWANIE
P ASZCZYZNOWE
Ze wzgl du na rozk ad temperatury w po-

mieszczeniu przyjmuje si , e najwi kszy

komfort zapewnia ogrzewanie p aszczy-

znowe. Oczywi cie, uk ad temperatury b -

dzie inny dla ka dej powierzchni grzew-

czej. ród em ciep a mo e by ciana, sufit

lub pod oga. Dzi ki temu z pomieszcze

znikaj  grzejniki, na których móg by si

zbiera  kurz i brud, nie ma te  ruchu po-

wietrza, który by wznosi  te drobiny.

Najpopularniejsze jest ogrzewanie pod o-

gowe. Zapewnia ono ciep e nogi i zimn

g ow , czyli zupe nie odwrotnie ni

ogrzewanie grzejnikami.

Koszty inwestycyjne wodnego ogrzewania

pod ogowego s  wy sze ni  koszty instala-

cji z grzejnikami. Jednak rekompensuj  to

ni sze koszty eksploatacyjne – mo emy

sterowa  systemem i dopasowywa  go do

aktualnych potrzeb. Ogrzewanie pod ogo-

we elektryczne inwestycyjnie jest ta sze

w porównaniu z systemem tradycyjnych

grzejników czy z wodnym ogrzewaniem

pod ogowym. Niestety, koszty eksploata-

cyjne s  do  wysokie. Trudno je te  zapla-

nowa  w d u szym czasie ze wzgl du na

rosn ce ceny energii elektrycznej.

W domach jednorodzinnych wodne ogrze-

wanie pod ogowe zwykle stosuje si  tylko

w cz ci pomieszcze , w pozosta ych insta-

luje si  grzejniki elektryczne. Wodne ogrze-

wanie pod ogowe mo e wspó pracowa  te

z instalacj  tradycyjn . Poniewa  woda

w grzejnikach jest znacznie cieplejsza ni

woda zasilaj ca ogrzewanie pod ogowe,

trzeba zastosowa  uk ad mieszaj cy, który

obni a temperatur  czynnika grzewczego

w pod odze. W systemach pod ogowych za-

silanych z instalacji grzejnikowej rury po-

winny by  odporne na wy sz  temperatur

ni  stosowane w samodzielnych uk adach

ogrzewania pod ogowego.

TEMAT NUMERU
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DOM ANTYALERGICZNY

O PPOD OGÓWCE
POMY L OODPOWIEDNIO
WCZE NIE
Decyzj  o wykonaniu ogrzewania pod o-
gowego powinno si  podj  przed budo-
w  domu. Je li zdecydujemy si  na nie
dopiero po wykonaniu wylewek, potrzeb-
na b dzie kolejna warstwa izolacji ter-
micznej oraz jastrych z rurami grzejnymi.
To wszystko podniesie wysoko  pod ogi
przynajmniej o 10 cm.

OGRZEWANIE CIENNE
I SUFITOWE –– ZA II PPRZECIW

+ Jest niewidoczne i nie zajmuje
miejsca.
+ Oddaje ciep o du  powierzchni  na
zasadzie agodnego promieniowania.
+ Nie powoduje unoszenia si  ani przy-
piekania kurzu.
+ Pozwala obni y  temperatur  w po-
mieszczeniu o 2-3°C (bez pogorszenia kom-
fortu cieplnego), co zmniejsza wydatki za
ogrzewanie. Ch odniejsze powietrze jest
mniej wysuszone, dlatego mieszka cy rza-
dziej odczuwaj  podra nienia oczu oraz
b on luzowych, rzadziej wi c zapadaj  na
choroby gard a i krtani.

Utrudnia aran acj  pomieszczenia
( cian nie mo na zas ania  meblami)
i uk adanie instalacji elektrycznej.

Wbijanie w cian  gwo dzi i wiercenie
dziur jest do  trudne.

Wykonanie ogrzewania ciennego lub
sufitowego kosztuje wi cej ni  tradycyjnej
instalacji z grzejnikami.
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Tradycyjna iinstalacja oogrzewania ppod ogowego
– rrury ggrzejne uu o one nna oociepleniu zzalewa ssi
warstw  jjastrychu...

...który nnajlepiej wwyko czy  mmateria em ddobrze pprzewodz cym cciep o, nnp. pp ytkami cceramicznymi
lub kkamiennymi

OGRZEWANIE PPOD OGO-
WE – ZA II PPRZECIW

+ Daje korzystny dla zdrowia rozk ad
temperatury w pomieszczeniu.
+ Oddaje ciep o przez promieniowanie.
+ U atwia aran acj  wn trza z powodu
wyeliminowania grzejników.

Nie nadaje si  do pomieszcze  s abo
izolowanych lub o niezbyt du ej po-
wierzchni grzania.

W pewnym stopniu ogranicza wybór
materia ów do wyka czania pod ogi.

Kosztuje wi cej ni  tradycyjna instala-
cja centralnego ogrzewania.
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Wbrew powszechnie panuj cej opinii

ogrzewanie pod ogowe nie sprowadza wy-

boru materia u na posadzk  do p ytek ce-

ramicznych i kamiennych, cho  to w a-

nie one b d  najlepsze na „ciep ej” pod-

odze.

Ogrzewanie sufitowe jest mniej popu-

larne, by  mo e z tego powodu, e spra-

wia pewne problemy podczas monta u

i wyka czania powierzchni. Poza tym,

daje najwy sz  temperatur  przy sufi-

cie, co nie jest ani zdrowe, ani efektyw-

ne, wszak ciep e powietrze nie opada

na dó .

Instalacje cienne uk ada si atwiej ni

sufitowe. Szczególnie dobrze nadaj  si

do monta u na sko nych po aciach pod-

dasza u ytkowego. Ogrzana ciana od-

daje najwi cej ciep a przez promienio-

wanie, co jest do  korzystne dla aler-

gików.

OGRZEWANIE
CIEP YM
POWIETRZEM
Dom mo na te  ogrzewa  ciep ym powie-

trzem wdmuchiwanym bezpo rednio do

pomieszcze . Do podgrzewania powietrza

wykorzystuje si  piece nadmuchowe (na-

grzewnice) lub kominki – wyposa one

w kaset  lub wk ad oraz przystosowane do

systemu dystrybucji ciep ego powietrza

(DGP). Wa nymi elementami obu sposo-

bów ogrzewania domu s  filtry powietrza,

których zadaniem jest wychwytywanie

znajduj cych si  w nim zanieczyszcze  –

filtry zapewniaj  zarówno czyste powietrze

mieszka com, jak i wyd u aj  prac  urz -

dze . Zatrzymywanie najmniejszych zanie-

czyszcze  (wirusów, bakterii, zarodników

grzybów i ple ni, a tak e dymu papieroso-

wego czy wyziewów z kuchni) przynosi

ulg  alergikom. Powietrze jest zdecydowa-

nie czystsze ni  w domach z tradycyjnym

ogrzewaniem.                                            
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CIEP O ZZ WWENTYLACJI
W centrali wentylacyjnej nawiewno-wy-
wiewnej z odzyskiem ciep a (czyli w reku-
peratorze) – b d cej podstawowym ele-
mentem systemu wentylacji mechanicznej
– poza wentylatorami i wymiennikiem po-
winny znajdowa  si  m.in. filtry s u ce do
oczyszczania zarówno powietrza nap ywa-
j cego z zewn trz, jak i tego usuwanego
z budynku (te chroni  wymiennik).

Instalacje oogrzewania pp aszczyznowego cczasem
uk ada ssi  nna cianach

Grzejniki eelektryczne
BRABORK 022 257 68 38 www.brabork.pl
BURSA 058 622 14 44 www.bursa.pl
LVI PPRODUKTE 022 444 47 22 www.lvi.pl
TOP AAIR SSOFIK 061 656 60 80

www.topair-sofik.com.pl

Grzejniki wwodne
CARADON RRYMAX PPOLSKA ((STELRAD, HHENRAD)

012 290 03 00 www.caradon.pl
DANFOSS – panele grzewczo-ch odz ce

022 755 06 00 www.danfoss.pl
EXTREME ((CONVECTOR)

012 645 10 06 www.convector.com.pl
FONDITAL NNOVA FFLORIDA PPOLSKA

012 646 97 56 www.fondital.pl
MET-GGAL 022 737 24 71 www.metgal.pl
MONKIEWICZ PPOLTHERM

022 759 62 64
www.monkiewiczpol-therm.com.pl

PURMO ((RETTIG HHEATING)
022 643 25 20 www.purmo.com

REGULUS-SSYSTEM 033 496 99 99 www.regulus.com.pl
WITA 022 775 27 37 www.swita.com.pl

TERMA TTECHNOLOGIE 058 305 18 58 www.terma.net.pl
VNH FFABRYKA GGRZEJNIKÓW

067 387 22 62 www.vnwt.pl
ZEHNDER PPOLSKA 071 790 27 47 www.zehnder.pl

Ogrzewanie ppod ogowe wwodne
HADWAO – cienne 022 815 32 67 www.hadwao.com
KISAN 022 701 71 30 www.kisan.pl
PURMO ((RETTIG HHEATING)

022 643 25 20 www.purmo.com
VARIOTHERM SSYSTEMY GGRZEWCZE

014 678 42 95 www.variotherm.pl
WAVIN MMETALPLAST-BBUK

061 891 10 01 www.wavin.pl
WIELAND PPOLSKA 022 637 31 05 www.wieland.de

Ogrzewanie ppod ogowe eelektryczne
BALTIPOL 022 780 43 12 www.baltipol.com.pl
DEVI 022 755 06 50 www.devi.com.pl
ELEKTRA 022 843 32 82 www.elektra.pl
ENSTO PPOL 058 692 40 89 www.enstopol.com.pl
LUXBUD 022 839 90 22 www.luxbud.com.pl
POLARHEAT 042 655 95 00 www.polaheat.pl
RAYCHEM PPOLSKA 022 331 29 50 www.tycothermal.pl

grzejniki wwodne
eberkowe:

stalowe – ok. 20 z / ebro
aluminiowe – ok. 30 z / ebro

panelowe ((p ytowe) zze sstali:
jednopanelowe:
60x60 cm – 120 z , 60x80 cm – 130 z ,
60x100 cm – 155 z , 60x120 cm – 175 z
dwupanelowe:
60x60 cm – 200-500 z , 60x80 cm – 210-600 z ,
60x100 cm – 255-690 z , 60x120 cm – 175-790 z

Grzejniki panelowe podzielone s  na typy, np. 10, 11, 20, 21,
22 – pierwsza cyfra informuje o liczbie p yt, a druga 
– o liczbie o ebrowania konwekcyjnego.

grzejniki eelektryczne
promiennikowe ((niskotemperaturowe):
500 W – ok. 615 z , 800 W – ok. 610 z , 1000 W – ok. 800 z ,
1200 W – ok. 850 z , 1600 W – ok. 900 z
p ytowe:
600 W – ok. 50 z /szt. (d . 40 cm), 900 W – ok. 55 z /szt.
(d . 50 cm), 1800 W – ok. 100 z /szt. (d . 100 cm)

pod ogowe eelektryczne: 140-170 z /m2 (materia y z robocizn ,
bez kosztów posadzki)
Uwaga! Zarówno maty, jak i kable grzejne mog  by  zasilane
jednostronnie lub dwustronnie.
pod ogowe wwodne: 150-200 z /m2 (materia y z robocizn , bez
kosztów posadzki)
w ppod odze nna llegarach: 120-160 z /m2 (materia y z robocizn ,
bez kosztów posadzki)
ogrzewanie cienne: od 75 z /m2

ogrzewanie ssufitowe: 150 -200 z /m2

INFO RRYNEK

ogrzewanie ggrzejnikowe

ogrzewanie pp aszczyznowe

PRZYDATNE ADRESY

fo
t. 

VVA
SC

O
fo

t. 
DDE

VI

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile

– ceny brutto –

szeroko  xx wwysoko stalowe miedziane
[cm] [z ] [z ]

38,5x49 ok. 280 ok. 400
38,5x125 ok. 560 ok. 900
43,5x49 200-300 300-420
43,5x125 ok. 400 650-930
53,5x49 220-300 320-460
53,5x125 ok. 450 670-1050
63,5x49 230-320 330-500
63,5x125 450-650 720-1130

rurkowe, ttzw. azienkowe
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