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Energia jest coraz droĝsza,
wiec doborowi ěródïa ciepïa
i urzÈdzeñ grzewczych
poĂwiÚcamy duĝo czasu i uwagi.
Dla wszystkich alergików równie
waĝnÈ kwestiÈ powinien byÊ
wybór sposobu rozprowadzania
ciepïa, wiÈĝe siÚ on bowiem
bezpoĂrednio z unoszeniem
kurzu i pyïków w domu.
BO¿ENA MODZELEWSKA

OGRZEWANIE

W

Polsce najbardziej typowe jest
ogrzewanie, w którym czynnikiem grzewczym jest woda.
Od pewnego czasu doĂÊ popularne jest
teĝ rozprowadzanie ciepïa za poĂrednictwem powietrza. W domach jednorodzinnych najczÚĂciej stosuje siÚ systemy
centralnego ogrzewania, czyli takiego,
w którym jest jedno ěródïo ciepïa dla
wszystkich pomieszczeñ. Ogrzewanie
miejscowe, czyli oddzielne do kaĝdego
pokoju, najczÚĂciej wystÚpuje wtedy,
gdy ěródïem energii jest prÈd elektryczny. Miejscowym ěródïem ciepïa moĝe
byÊ teĝ kominek, jeĂli wytworzone
w nim powietrze nie jest rozprowadzane
do innych pomieszczeñ niĝ to, w którym stoi.

moĝe byÊ woda lub olej albo inny materiaï dobrze kumulujÈcy ciepïo. Grzejniki
mogÈ oddawaÊ ciepïo przez:
Q konwekcjÚ – polegajÈcÈ na podgrzewaniu powietrza opïywajÈcego grzejnik. Ciepïe powietrze unosi siÚ, a na jego miejsce
napïywa od doïu zimne. W tak ogrzewa-

nym pomieszczeniu najcieplej jest pod sufitem, a najchïodniej przy podïodze. Grzejniki oddajÈce ciepïo przez konwekcjÚ sÈ wydajne (mogÈ byÊ mniejsze), niestety krÈĝÈce
powietrze unosi ze sobÈ kurz;
Q promieniowanie – ciepïo jest pochïaniane przez sufit, podïogÚ i meble, a nastÚpnie

Grzejnik rurowy czÚsto jest elementem wystroju
ïazienki. Niestety na takich rurkach ïatwo gromadzi
siÚ kurz

Grzejnik konwektorowy – polecany do
przestronnych wnÚtrz – nie sprawdzi siÚ w domu
alergika

W grzejnikach centralnego ogrzewania
krÈĝy ciepïa woda przygotowana w kotle
albo w kominku, kolektorze sïonecznym
czy pompie ciepïa. W miejscowo stosowanych grzejnikach elektrycznych równieĝ
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fot. ZEHNDER

OGRZEWANIE
GRZEJNIKOWE

fot. VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW

fot. PURMO

ciepïo,
zdrowo
i tanio
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JAKIE CIEPO SZKODZI?
W temperaturze powyĝej 60°C na powierzchniach grzejnych mogÈ rozkïadaÊ
siÚ pyïy organiczne. Temu zjawisku zwykle towarzyszy wydzielanie szkodliwych
zwiÈzków chemicznych (np. amoniaku),
które nie sÈ obojÚtne dla zdrowych ludzi,
nie mówiÈc o alergikach.

CIEPA DEKORACJA

fot. LVI PRODUKTER

Grzejniki o tradycyjnym wyglÈdzie moĝna
zastÈpiÊ modelami tzw. dekoracyjnymi,
które z powodzeniem da siÚ zainstalowaÊ
w pokoju czy przedpokoju. Na rynku sÈ
teĝ, najczÚĂciej o konstrukcji rurowej,
grzejniki ïazienkowe lub kuchenne. OczywiĂcie, bez wzglÚdu na wyglÈd, naleĝy
unikaÊ grzejników, których skomplikowana konstrukcja utrudni dokïadne umycie.
Warto teĝ pamiÚtaÊ o maïej wydajnoĂci
tej grupy urzÈdzeñ.

Listwy grzewcze montuje siÚ w pomieszczeniach
z zimnymi Ăcianami, np. caïkowicie
przeszklonymi

Grzejnik kanaïowy, umieszczony w podïodze przekazuje ciepïo przez konwekcjÚ, powoduje wiÚc
wznoszenie kurzu

fot. FONDITAL NOVA FLORIDA

w czystoĂci. W domu moĝna zamontowaÊ
grzejniki:
Q czïonowe – zbudowane z poïÈczonych
ze sobÈ elementów (ĝeberek). MogÈ byÊ
ĝeliwne, aluminiowe lub stalowe;
Q pïytowe – zbudowane z jednej, dwóch
lub trzech pïyt stalowych, miÚdzy którymi zwykle przyspawane jest dodatkowe
oĝebrowanie (zwane konwektorami)
zwiÚkszajÈce powierzchniÚ wymiany ciepïa. Grzejniki kilkupïytowe z oĝebrowaniem sÈ trudne do czyszczenia;

Czïonowy grzejnik aluminiowy dobrze wyglÈda nawet w nowoczesnym wnÚtrzu
Zamiast grzejnika w ïazience moĝna umieĂciÊ obrotowÈ suszarkÚ elektrycznÈ

fot. ALPLAST

równomiernie jest oddawane do wnÚtrza.
W tym rodzaju ogrzewania nie ma intensywnego ruchu powietrza i dlatego jest ono
odpowiednie w domach, w których sÈ alergicy.
Ogrzewanie przez promieniowanie jest
cechÈ systemów niskotemperaturowych,
jak ogrzewanie podïogowe (temperatura
na powierzchni podïogi wynosi ok. 24°C).
Im mniej grzejnik bÚdzie miaï zakamarków, tym mniej osiÈdzie na nim kurzu
i brudu, ïatwo wiÚc bÚdzie go utrzymywaÊ

fot. VASCO

fot. VARIOTHERM

Grzewcza pïyta kamienna zawieszona na Ăcianie peïni funkcjÚ typowego kaloryfera
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OGRZEWANIE PODOGOWE – ZA I PRZECIW
+ Daje korzystny dla zdrowia rozkïad
temperatury w pomieszczeniu.
+ Oddaje ciepïo przez promieniowanie.
+ Uïatwia aranĝacjÚ wnÚtrza z powodu
wyeliminowania grzejników.
Nie nadaje siÚ do pomieszczeñ sïabo
izolowanych lub o niezbyt duĝej powierzchni grzania.
W pewnym stopniu ogranicza wybór
materiaïów do wykañczania podïogi.
Kosztuje wiÚcej niĝ tradycyjna instalacja centralnego ogrzewania.

O PODOGÓWCE
POMY¥L ODPOWIEDNIO
WCZE¥NIE
DecyzjÚ o wykonaniu ogrzewania podïogowego powinno siÚ podjÈÊ przed budowÈ domu. JeĂli zdecydujemy siÚ na nie
dopiero po wykonaniu wylewek, potrzebna bÚdzie kolejna warstwa izolacji termicznej oraz jastrych z rurami grzejnymi.
To wszystko podniesie wysokoĂÊ podïogi
przynajmniej o 10 cm.

OGRZEWANIE ¥CIENNE
I SUFITOWE – ZA I PRZECIW
+ Jest niewidoczne i nie zajmuje
miejsca.
+ Oddaje ciepïo duĝÈ powierzchniÈ na
zasadzie ïagodnego promieniowania.
+ Nie powoduje unoszenia siÚ ani przypiekania kurzu.
+ Pozwala obniĝyÊ temperaturÚ w pomieszczeniu o 2-3°C (bez pogorszenia komfortu cieplnego), co zmniejsza wydatki za
ogrzewanie. Chïodniejsze powietrze jest
mniej wysuszone, dlatego mieszkañcy rzadziej odczuwajÈ podraĝnienia oczu oraz
bïon Ăluzowych, rzadziej wiÚc zapadajÈ na
choroby gardïa i krtani.
Utrudnia aranĝacjÚ pomieszczenia
(Ăcian nie moĝna zasïaniaÊ meblami)
i ukïadanie instalacji elektrycznej.
Wbijanie w ĂcianÚ gwoědzi i wiercenie
dziur jest doĂÊ trudne.
Wykonanie ogrzewania Ăciennego lub
sufitowego kosztuje wiÚcej niĝ tradycyjnej
instalacji z grzejnikami.
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Q konwektorowe – w dolnej czÚĂci blaszanej obudowy, które majÈ jeden lub kilka
wymienników w postaci miedzianych albo
stalowych rurek z blachami zwiÚkszajÈcymi
wymianÚ ciepïa. Grzejnikom konwektorowym trzeba zapewniÊ swobodny napïyw
zimnego powietrza od doïu i wypïyw ciepïego do góry, przez co wzniecajÈ kurz.

OGRZEWANIE
PASZCZYZNOWE
Ze wzglÚdu na rozkïad temperatury w pomieszczeniu przyjmuje siÚ, ĝe najwiÚkszy
komfort zapewnia ogrzewanie pïaszczyznowe. OczywiĂcie, ukïad temperatury bÚdzie inny dla kaĝdej powierzchni grzewczej. ½ródïem ciepïa moĝe byÊ Ăciana, sufit
lub podïoga. DziÚki temu z pomieszczeñ
znikajÈ grzejniki, na których mógïby siÚ
zbieraÊ kurz i brud, nie ma teĝ ruchu powietrza, który by wznosiï te drobiny.
Najpopularniejsze jest ogrzewanie podïogowe. Zapewnia ono ciepïe nogi i zimnÈ
gïowÚ, czyli zupeïnie odwrotnie niĝ
ogrzewanie grzejnikami.
Koszty inwestycyjne wodnego ogrzewania
podïogowego sÈ wyĝsze niĝ koszty instalacji z grzejnikami. Jednak rekompensujÈ to
niĝsze koszty eksploatacyjne – moĝemy
sterowaÊ systemem i dopasowywaÊ go do
aktualnych potrzeb. Ogrzewanie podïogowe elektryczne inwestycyjnie jest tañsze
w porównaniu z systemem tradycyjnych
grzejników czy z wodnym ogrzewaniem
podïogowym. Niestety, koszty eksploata-

fot. KISAN

07-01-11

Tradycyjna instalacja ogrzewania podïogowego
– rury grzejne uïoĝone na ociepleniu zalewa siÚ
warstwÈ jastrychu...

cyjne sÈ doĂÊ wysokie. Trudno je teĝ zaplanowaÊ w dïuĝszym czasie ze wzglÚdu na
rosnÈce ceny energii elektrycznej.
W domach jednorodzinnych wodne ogrzewanie podïogowe zwykle stosuje siÚ tylko
w czÚĂci pomieszczeñ, w pozostaïych instaluje siÚ grzejniki elektryczne. Wodne ogrzewanie podïogowe moĝe wspóïpracowaÊ teĝ
z instalacjÈ tradycyjnÈ. Poniewaĝ woda
w grzejnikach jest znacznie cieplejsza niĝ
woda zasilajÈca ogrzewanie podïogowe,
trzeba zastosowaÊ ukïad mieszajÈcy, który
obniĝa temperaturÚ czynnika grzewczego
w podïodze. W systemach podïogowych zasilanych z instalacji grzejnikowej rury powinny byÊ odporne na wyĝszÈ temperaturÚ
niĝ stosowane w samodzielnych ukïadach
ogrzewania podïogowego.

...który najlepiej wykoñczyÊ materiaïem dobrze przewodzÈcym ciepïo, np. pïytkami ceramicznymi
lub kamiennymi

fot. PURMO
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fot. VARIOTHERM

wia pewne problemy podczas montaĝu
i wykañczania powierzchni. Poza tym,
daje najwyĝszÈ temperaturÚ przy suficie, co nie jest ani zdrowe, ani efektywne, wszak ciepïe powietrze nie opada
na dóï.
Instalacje Ăcienne ukïada siÚ ïatwiej niĝ
sufitowe. Szczególnie dobrze nadajÈ siÚ
do montaĝu na skoĂnych poïaciach poddasza uĝytkowego. Ogrzana Ăciana oddaje najwiÚcej ciepïa przez promieniowanie, co jest doĂÊ korzystne dla alergików.

CIEPO Z WENTYLACJI
W centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepïa (czyli w rekuperatorze) – bÚdÈcej podstawowym elementem systemu wentylacji mechanicznej
– poza wentylatorami i wymiennikiem powinny znajdowaÊ siÚ m.in. filtry sïuĝÈce do
oczyszczania zarówno powietrza napïywajÈcego z zewnÈtrz, jak i tego usuwanego
z budynku (te chroniÈ wymiennik).

bów ogrzewania domu sÈ filtry powietrza,
których zadaniem jest wychwytywanie
znajdujÈcych siÚ w nim zanieczyszczeñ –
filtry zapewniajÈ zarówno czyste powietrze
mieszkañcom, jak i wydïuĝajÈ pracÚ urzÈdzeñ. Zatrzymywanie najmniejszych zanieczyszczeñ (wirusów, bakterii, zarodników
grzybów i pleĂni, a takĝe dymu papierosowego czy wyziewów z kuchni) przynosi
ulgÚ alergikom. Powietrze jest zdecydowanie czystsze niĝ w domach z tradycyjnym
ogrzewaniem.
Q

OGRZEWANIE
CIEPYM
POWIETRZEM

Instalacje ogrzewania pïaszczyznowego czasem
ukïada siÚ na Ăcianach

Wbrew powszechnie panujÈcej opinii
ogrzewanie podïogowe nie sprowadza wyboru materiaïu na posadzkÚ do pïytek ceramicznych i kamiennych, choÊ to wïaĂnie one bÚdÈ najlepsze na „ciepïej” podïodze.
Ogrzewanie sufitowe jest mniej popularne, byÊ moĝe z tego powodu, ĝe spra-

Dom moĝna teĝ ogrzewaÊ ciepïym powietrzem wdmuchiwanym bezpoĂrednio do
pomieszczeñ. Do podgrzewania powietrza
wykorzystuje siÚ piece nadmuchowe (nagrzewnice) lub kominki – wyposaĝone
w kasetÚ lub wkïad oraz przystosowane do
systemu dystrybucji ciepïego powietrza
(DGP). Waĝnymi elementami obu sposo-

INFO RYNEK

PRZYDATNE ADRESY

ogrzewanie grzejnikowe

grzejniki elektryczne
promiennikowe (niskotemperaturowe):
500 W – ok. 615 zï, 800 W – ok. 610 zï, 1000 W – ok. 800 zï,
1200 W – ok. 850 zï, 1600 W – ok. 900 zï
pïytowe:
600 W – ok. 50 zï/szt. (dï. 40 cm), 900 W – ok. 55 zï/szt.
(dï. 50 cm), 1800 W – ok. 100 zï/szt. (dï. 100 cm)

Grzejniki elektryczne
BRABORK
BURSA
LVI PRODUKTE
TOP AIR SOFIK

022 257 68 38 www.brabork.pl
058 622 14 44 www.bursa.pl
022 444 47 22 www.lvi.pl
061 656 60 80
www.topair-sofik.com.pl

Grzejniki wodne
fot. VASCO

grzejniki wodne
ĝeberkowe:
stalowe – ok. 20 zï/ĝebro
aluminiowe – ok. 30 zï/ĝebro
panelowe (pïytowe) ze stali:
jednopanelowe:
60x60 cm – 120 zï, 60x80 cm – 130 zï,
60x100 cm – 155 zï, 60x120 cm – 175 zï
dwupanelowe:
60x60 cm – 200-500 zï, 60x80 cm – 210-600 zï,
60x100 cm – 255-690 zï, 60x120 cm – 175-790 zï
Grzejniki panelowe podzielone sÈ na typy, np. 10, 11, 20, 21,
22 – pierwsza cyfra informuje o liczbie pïyt, a druga
– o liczbie oĝebrowania konwekcyjnego.

rurkowe, tzw. ïazienkowe
szerokoĂÊ x wysokoĂÊ
[cm]
38,5x49
38,5x125
43,5x49
43,5x125
53,5x49
53,5x125
63,5x49
63,5x125

stalowe
[zï]
ok. 280
ok. 560
200-300
ok. 400
220-300
ok. 450
230-320
450-650

miedziane
[zï]
ok. 400
ok. 900
300-420
650-930
320-460
670-1050
330-500
720-1130

ogrzewanie pïaszczyznowe

– ceny brutto –

WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
na www.budujemydom.pl/cozaile

Ogrzewanie podïogowe wodne

fot. DEVI

podïogowe elektryczne: 140-170 zï/m2 (materiaïy z robociznÈ,
bez kosztów posadzki)
Uwaga! Zarówno maty, jak i kable grzejne mogÈ byÊ zasilane
jednostronnie lub dwustronnie.
podïogowe wodne: 150-200 zï/m2 (materiaïy z robociznÈ, bez
kosztów posadzki)
w podïodze na legarach: 120-160 zï/m2 (materiaïy z robociznÈ,
bez kosztów posadzki)
ogrzewanie Ăcienne: od 75 zï/m2
ogrzewanie sufitowe: 150 -200 zï/m2

CARADON RYMAX POLSKA (STELRAD, HENRAD)
012 290 03 00 www.caradon.pl
DANFOSS – panele grzewczo-chïodzÈce
022 755 06 00 www.danfoss.pl
EXTREME (CONVECTOR)
012 645 10 06 www.convector.com.pl
FONDITAL NOVA FLORIDA POLSKA
012 646 97 56 www.fondital.pl
MET-G
GAL
022 737 24 71 www.metgal.pl
MONKIEWICZ POLTHERM
022 759 62 64
www.monkiewiczpol-therm.com.pl
PURMO (RETTIG HEATING)
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 TECHNOLOGIE 058 305 18 58 www.terma.net.pl
VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW
067 387 22 62 www.vnwt.pl
ZEHNDER POLSKA
071 790 27 47 www.zehnder.pl
HADWAO – Ăcienne 022 815 32 67
KISAN
022 701 71 30
PURMO (RETTIG HEATING)
022 643 25 20
VARIOTHERM SYSTEMY GRZEWCZE
014 678 42 95
WAVIN METALPLAST-BBUK
061 891 10 01
WIELAND POLSKA
022 637 31 05

www.hadwao.com
www.kisan.pl
www.purmo.com
www.variotherm.pl
www.wavin.pl
www.wieland.de

Ogrzewanie podïogowe elektryczne
BALTIPOL
DEVI
ELEKTRA
ENSTO POL
LUXBUD
POLARHEAT
RAYCHEM POLSKA

022 780 43 12
022 755 06 50
022 843 32 82
058 692 40 89
022 839 90 22
042 655 95 00
022 331 29 50

www.baltipol.com.pl
www.devi.com.pl
www.elektra.pl
www.enstopol.com.pl
www.luxbud.com.pl
www.polaheat.pl
www.tycothermal.pl

