Przyjazne
ciepïo
RAPORT
OGRZEWANIE DOMU
Grzejniki
Ăcienne i ogrzewanie
podïogowe

fot. Purmo

Monika Czeczotek

Co wybraÊ: tradycyjne
grzejniki czy moĝe
ogrzewanie podïogowe?
W sklepach kuszÈ
rozmaite grzejÈce rurki
albo nawet pïyty
z marmuru, a przecieĝ
w ogrzewaniu nie
wyglÈd urzÈdzeñ jest
najwaĝniejszy, lecz ich
skutecznoĂÊ. A moĝe
uda siÚ poïÈczyÊ jedno
z drugim?

BD6_08_Raport_grzejniki i podogowka.indd 96

Gdy juĝ wiemy, czym ogrzewaÊ dom i jaki kocioï nas interesuje, pora na wybór sposobu ogrzewania pomieszczeñ. Grzejniki wpïywajÈ na estetykÚ domu i decydujÈ
o komforcie przebywania w ciepïych pomieszczeniach. MajÈ teĝ wpïyw na comiesiÚczne wydatki na eksploatacjÚ domu.
Zanim wybierzemy konkretne modele, zastanówmy siÚ, czy na pewno speïniÈ
one nasze oczekiwania w poszczególnych, pomieszczeniach przede wszystkim pod
wzglÚdem funkcjonalnym.

Rodzaje grzejników
Nim dokonamy tego waĝnego wyboru, zapoznajmy siÚ najpierw z ofertÈ rynkowÈ,
bo chociaĝ wydaje siÚ, ĝe mamy mnóstwo róĝnorodnych grzejników na rynku, to
ich wybór ogranicza siÚ do kilku podstawowych grup. Oferowane sÈ bowiem grzejniki wodne: pïytowe, konwektory, czïonowe i dekoracyjne oraz grzejniki elektryczne konwekcyjne i promiennikowe. Zamiast wieszaÊ grzejnik pod oknem, moĝemy
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fot. Buderus

fot. VNH

a

W domach jednorodzinnych moĝna najczÚĂciej spotkaÊ grzejniki pïytowe (a). WystÚpujÈ one takĝe
w wersji z pïaskÈ pïytÈ czoïowÈ (b)

niĝ „podïogówkÈ” – ich temperatura zmienia siÚ szybko, dopasowujÈc do chwilowego zapotrzebowania na ciepïo. Gdy do pokoju wejdzie kilka osób i wzroĂnie w nim
temperatura, zawór termostatyczny zredukuje grzanie, a to oznacza oszczÚdnoĂÊ
energii, a wiÚc mniejsze wydatki na ogrzewanie domu.

Typ 10

Typ 11

Typ 20

Typ 22

Typ 30

Typ 33

a

b

Grzejniki pïytowe produkowane sÈ w wersji bez oĝebrowania konwekcyjnego (a) lub z oĝebrowaniem
(b). Grzejniki z oĝebrowaniem majÈ wiÚkszÈ powierzchniÚ grzewczÈ, a dziÚki temu wiÚkszÈ moc
w porównaniu z grzejnikami bez oĝebrowania, ale trudniej jest je utrzymaÊ w czystoĂci

REKLAMA

wykonaÊ ogrzewanie podïogowe wodne lub
elektryczne.
Chociaĝ najwyĝszy komfort cieplny zapewnia ogrzewanie podïogowe, stosowanie
grzejników ma takĝe wiele zalet. Grzejniki
majÈ maïÈ pojemnoĂÊ wodnÈ i moĝna przy
nich zamontowaÊ zawory termostatyczne. DziÚki temu ïatwiej jest nimi sterowaÊ
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Ogrzewanie domu

Podobnie dziaïajÈ grzejniki elektryczne:
ich termostaty bïyskawicznie reagujÈ na zyski ciepïa w pomieszczeniu i obniĝajÈ temperaturÚ grzania.

fot. VNH

Pïytowe. SÈ to najpopularniejsze grzejniki,
wykonywane ze stali, w wersji z oĝebrowaniem konwekcyjnym i bez niego. MogÈ pracowaÊ w instalacjach nisko- i wysokotemperaturowych, a ich temperatura jest zbliĝona
do temperatury wody pïynÈcej w instalacji.
JeĂli woda grzewcza ma temperaturÚ okoïo
90oC, o grzejnik moĝna siÚ oparzyÊ, co jest
niebezpieczne zwïaszcza dla dzieci.
Grzejniki pïytowe bez oĝebrowania
stosuje siÚ gïównie w pomieszczeniach,
w których trzeba zachowaÊ czystoĂÊ na wysokim poziomie, bo grzejniki takie sÈ ïatwe
do mycia.
Najpopularniejsze w omawianej grupie sÈ
nastÚpujÈce grzejniki:
jednopïytowe z oĝebrowaniem (typ 11),
dwupïytowe z pojedynczym (typ 21)
lub podwójnym oĝebrowaniem (typ 22),
najgrubsze z nich grzejniki trzypïytowe
z potrójnym oĝebrowaniem (typ 33).
Grzejniki pïytowe bez oĝebrowania
mogÚ byÊ:
jednopïytowe (typ 10),
dwupïytowe (typ 20),
trzypïytowe (typ 30).

Eleganckie grzejniki rurowe nadadzÈ ïazience
niepowtarzalny charakter
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fot. Regulus-System

Grzejniki wodne

Konwektory sÈ niezastÈpione w pomieszczeniach, gdzie mamy bardzo
maïo miejsca na grzejnik

Konwektory, czyli grzejniki konwektorowe. OddajÈ ciepïo prawie wyïÈcznie przez
konwekcjÚ, dziÚki czemu majÈ duĝÈ moc
grzewczÈ w stosunku do powierzchni, zajmujÈ zatem niewiele miejsca. MajÈ teĝ maïÈ
pojemnoĂÊ wodnÈ, a im mniejsza jest pojemnoĂÊ wodna, tym szybciej urzÈdzenie nagrzewa siÚ i stygnie. Najszybciej ze wszystkich grzejników reagujÈ na zmieniajÈce siÚ
zapotrzebowanie na ciepïo w pomieszczeniu,
zwiÚkszajÈc lub zmniejszajÈc moc grzania.
DziÚki temu pomieszczenie nie jest przegrzewane, a my oszczÚdzamy na zuĝyciu paliwa.
Temperatura obudowy grzejnika jest niska (najczÚĂciej 40–60oC) przy temperaturze
czynnika grzewczego wynoszÈcej 90oC.
Konwektory sÈ szczególnie zalecane do
pomieszczeñ, w których sÈ duĝe powierzchnie okien. Wówczas specjalnie wykonane
konwektory kanaïowe montuje siÚ w pobliĝu okien w kanaïach w podïodze.
Grzejniki konwektorowe sÈ lekkie, dziÚki
czemu moĝna je wieszaÊ nawet na Ăcianach
o niewielkiej wytrzymaïoĂci. SÈ teĝ wersje
przeznaczone do montaĝu pod wannÈ, do
zabudowy we wnÚkach, za szafkami lub nawet za… kanapÈ.
Jak kaĝde urzÈdzenia, konwektory majÈ
teĝ wady. Rozkïad temperatury w pomieszczeniu przez nie ogrzewanym jest niezbyt
dla nas korzystny – ciepïe powietrze gromadzi siÚ pod sufitem, a chïodniejsze – przy
podïodze (jest ono duĝo chïodniejsze niĝ
w pomieszczeniu ogrzewanym grzejnikami pïytowymi). Bardzo trudno teĝ siÚ je czyĂci – wymiennik (którym przepïywa gorÈca
woda) skïada siÚ bowiem z gÚsto uïoĝonych
pïyt miedzianych lub stalowych.
Rurowe grzejniki ïazienkowe i grzejniki ozdobne. SÈ to róĝnego ksztaïtu drabinki
z rur miedzianych albo stalowych. Nie tyl-

ko ogrzewajÈ, ale teĝ zdobiÈ ïazienki, moĝna
je równieĝ montowaÊ w holach, przedpokojach, pralniach i pomieszczeniach gospodarczych. Stosuje siÚ je w nowoczesnych instalacjach typu pompowego z przeponowym
naczyniem wzbiorczym. MajÈ maïÈ pojemnoĂÊ wodnÈ i – dziÚki temu – maïÈ bezwïadnoĂÊ cieplnÈ, jednak ich moc grzewcza jest
zazwyczaj niewielka. Ich zaletÈ jest moĝliwoĂÊ zamontowania dodatkowej grzaïki
elektrycznej, dziÚki której grzejnik moĝna
wïÈczyÊ poza sezonem grzewczym, po to, by
suszyÊ wilgotne rÚczniki, a takĝe dogrzewaÊ
pomieszczenie w chïodne dni lata.
Grzejniki czïonowe. Produkowane sÈ
z ĝeliwa, stali i aluminium. ¿eliwne sÈ
najtrwalsze ze wszystkich grzejników, dziÚki czemu moĝna je stosowaÊ w instalacjach
z otwartym naczyniem wzbiorczym, wspóïpracujÈcych z kotïem na paliwo staïe,
a takĝe w instalacjach grawitacyjnych.
Ich wadÈ jest duĝa bezwïadnoĂÊ cieplna,
dlatego nie jest racjonalne stosowanie ich
w peïni zautomatyzowanych instalacjach
wyposaĝonych w zawory termostatyczne.
W przeciwieñstwie do grzejników ĝeliwnych, grzejniki aluminiowe majÈ maïÈ
bezwïadnoĂÊ cieplnÈ i moĝna je stosowaÊ
w nowoczesnych instalacjach grzewczych.
SÈ lekkie i wraĝliwe na uszkodzenia.
Ze wzglÚdu na zagroĝenie elektrokorozjÈ
nie wolno ich stosowaÊ w instalacjach,
w których sÈ jakiekolwiek elementy miedziane, chyba ĝe wykorzystamy odpowiedni
inhibitor korozji.

Grzejniki pod prÈdem
Grzejniki elektryczne. Do ogrzewania pomieszczeñ produkuje siÚ grzejniki konwekcyjne lub promiennikowe. Szybko siÚ nagrzewajÈ i równie szybko stygnÈ, grzejÈ wtedy,
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Takiego grzejnika nie powstydzi siÚ ĝaden hol.
Do pomieszczeñ reprezentacyjnych moĝemy
znaleěÊ oryginalne grzejniki

gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniĝej wymaganej wartoĂci. Do dogrzewania – jako uzupeïnienie systemu grzewczego
– produkuje siÚ róĝne grzejniki maïej mocy:
kwarcowe, olejowe i grzejniki rurowe.
Zazwyczaj grzejniki elektryczne wyposaĝone sÈ w termostat pokojowy, który steruje
pracÈ urzÈdzenia.
Grzejniki konwekcyjne mogÈ mieÊ róĝny
ksztaït, wykoñczenie powierzchni oraz róĝnie rozwiÈzany wypïyw ogrzanego powietrza: kratki wylotowe mogÈ byÊ usytuowane

na górze grzejnika – jak w grzejnikach wodnych – albo z przodu. SÈ teĝ grzejniki z estetycznie wygiÚtÈ do przodu górnÈ krawÚdziÈ,
dziÚki której strumieñ powietrza wypïywa
do pomieszczenia od przodu. Jedynie grzejniki ze strumieniem powietrza skierowanym do góry muszÈ byÊ montowane bezpoĂrednio pod parapetem.
Elementem grzejnym jest w nich grzaïka obudowana uïoĝonymi gÚsto stalowymi
pïytkami, tzw. lamelami, którymi przepïywa ogrzewane powietrze.
W grzejnikach promiennikowych cienki
element oporowy osïoniÚty jest od zewnÈtrz
pïytÈ, która równomiernie siÚ rozgrzewa
i w ten sposób oddaje ciepïo. Ciekawym rozwiÈzaniem sÈ grzejniki marmurowe albo
wykoñczone od przodu lustrem.
Ogrzewacze akumulacyjne. SÈ najtañsze w eksploatacji ze wszystkich grzejników
elektrycznych. Ich gïównym elementem jest
bowiem blok akumulacyjny, który
jest ogrzewany za pomocÈ grzaïek elektrycznych w czasie, gdy energia jest wyceniana wg tañszej taryfy elektrycznej, a wiÚc
przede wszystkim w nocy. Zakumulowane
ciepïo ogrzewacze oddajÈ w dzieñ, kiedy
prÈd kosztuje wiÚcej.
Ogrzewacze akumulacyjne oddajÈ ciepïo
w sposób statyczny, czyli samoistny lub dynamiczny – wymuszony wentylatorem. MajÈ
wbudowany termostat, który reguluje pracÚ
urzÈdzenia.

Miejsce na grzejnik
DecydujÈc siÚ na ogrzewanie za pomocÈ
grzejników Ăciennych, pamiÚtajmy, ĝe efektywnoĂÊ ogrzewania w duĝej mierze zaleĝy
od miejsca ich montaĝu.
Najlepszym miejscem na grzejnik jest
Ăciana zewnÚtrzna pod oknem. Grzejnik
przeciwdziaïa wtedy powstawaniu zimnych
prÈdów powietrza od okna (temu nie zapobiega ogrzewanie podïogowe – powietrze

fot. Regulus-System

fot. Zehnder

Grzejniki Ăcienne i ogrzewanie podïogowe

Grzejniki konwektorowe wykonane w wersji
kanaïowej montuje siÚ w specjalnych kanaïach
podpodïogowych

ochïodzone przy oknie spïywa w stronÚ ciepïej podïogi i tworzy siÚ zimny wir).
Jeĝeli grzejnik zamontujemy na Ăcianie
wewnÚtrznej, rozkïad temperatury w pomieszczeniu bÚdzie mniej korzystny i spowoduje nadmierne wychïodzenie w pobliĝu
i tak najchïodniejszych Ăcian zewnÚtrznych.
Grzejnik najczÚĂciej montuje siÚ pod parapetem, ale jeĂli sÈ to grzejniki wodne pïytowe i elektryczne konwekcyjne, miejsce
takie nie jest korzystne, bo parapet blokuREKLAMA
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je swobodny wypïyw ogrzanego powietrza.
Im wiÚksza jest szczelina miÚdzy górnym
brzegiem grzejnika a parapetem, tym wiÚcej odda on ciepïa. Parapet nad grzejnikiem
konwektorowym nie stwarza takiego problemu – ukierunkowuje on ogrzane powietrze
tak, ĝeby wpïywaïo do pomieszczenia.
Powierzchni grzejników pïytowych nie
powinno siÚ zasïaniaÊ, bo to znaczÈco obniĝa ich sprawnoĂÊ. Przykïadowo: umieszczenie pod parapetem i osïoniÚcie pïaskÈ pïytÈ
najbardziej popularnego grzejnika pïytowego obniĝy jego moc o:
10%, gdy przestrzenie nad i pod nim
wyniosÈ 10 cm,
15%, gdy odlegïoĂci te zmniejszymy
do 5 cm.
Nawet zasïony lub gÚste firanki ukrywajÈce grzejnik powodujÈ znaczny spadek jego
mocy – jeĂli sÈ dïugie i z bardzo gÚstego
materiaïu, zmniejszenie mocy moĝe siÚgaÊ
nawet 30%.

Jaki grzejnik wybraÊ?
Z kotïem w parze. Czy o tym, jak bÚdÈ
ogrzewane pomieszczenia, moĝna zdecydowaÊ wyïÈcznie wedïug upodobañ? Niestety
nie! W duĝej mierze zaleĝy to od rodzaju zastosowanego kotïa.

100

BUDUJEMY DOM

BD6_08_Raport_grzejniki i podogowka.indd 100

Grzejnikiem promiennikowym jest nawet
to lustro
Ogrzewacz akumulacyjny pozwala zaoszczÚdziÊ
na kosztach ogrzewania elektrycznego

fot. Elektra

Grzejniki elektryczne konwekcyjne majÈ u góry
kratki wylotowe ogrzanego powietrza

Najïatwiej jest z tradycyjnymi kotïami gazowymi lub olejowymi. Moĝna do nich wybieraÊ spoĂród wszelkich dostÚpnych rodzajów grzejników, chociaĝ lepiej zastosowaÊ
takie, które majÈ maïÈ pojemnoĂÊ wodnÈ,
np. pïytowe lub konwektory, bo szybko reagujÈ na zmiany temperatury wody pïynÈcej
w instalacji i dziÚki temu sÈ oszczÚdniejsze
w eksploatacji.
Bardzo nowoczesny i oszczÚdny kocioï
kondensacyjny najlepiej poïÈczyÊ z ogrzewaniem pïaszczyznowym, wtedy jego praca bÚdzie najbardziej ekonomiczna, a po to
przecieĝ kupujemy taki kocioï. Nieco mniej
korzystnym rozwiÈzaniem bÚdzie zastosowanie grzejników pïytowych.
Podobnie bÚdzie z kotïem niskotemperaturowym niekondensacyjnym, czyli takim,
w którym temperatura wody grzewczej nie
przekracza 75oC. I w tym wypadku najwiÚksze oszczÚdnoĂci przyniesie ogrzewanie
pïaszczyznowe.
Problemów z doborem grzejników dostarczajÈ kotïy na paliwo staïe. Wprawdzie ich popularnoĂÊ roĂnie, bo koszty eksploatacji nowoczesnych urzÈdzeñ sÈ doĂÊ niskie, ale wybór
grzejników ogranicza siÚ do tradycyjnych
grzejników czïonowych, które maïo kto lubi
za wyglÈd i za to, ĝe siÚ kojarzÈ z byïÈ epokÈ.
Ograniczenie wynika ze wzglÚdów bezpieczeñstwa – w kotle takim moĝe gwaïtownie
wzrosnÈÊ temperatura wody grzewczej, a to
wiÈĝe siÚ ze znacznym zwiÚkszeniem jej objÚtoĂci. Trzeba teĝ stosowaÊ naczynia wzbiorcze typu otwartego, a to niesie ze sobÈ szereg
uciÈĝliwoĂci. Instalacja taka nie jest hermetyczna i ma kontakt z powietrzem, które przenika do wody grzewczej i powoduje korozjÚ
w napotkanych po drodze elementach stalowych, w tym przede wszystkim grzejnikach.
I dlatego w instalacji z kotïem na paliwo staïe najbezpieczniej zastosowaÊ ĝeliwne grzejniki czïonowe. W takiej instalacji moĝna teĝ
zainstalowaÊ ogrzewanie podïogowe, ale tylko wówczas, gdy kocioï ma odpowiedniÈ automatykÚ do utrzymywania w instalacji niskiej
temperatury, a nowoczesne kotïy na paliwo
staïe takÈ automatykÚ majÈ.
Problemy z doborem grzejników do instalacji z kotïem na paliwo staïe moĝna wyeliminowaÊ przez zastosowanie wymiennika
ciepïa, który bÚdzie oddzielaï otwarty obieg
wody grzewczej pïynÈcej z kotïa od obiegu zamkniÚtego, doprowadzajÈcego ogrzanÈ wodÚ do pomieszczeñ. Wówczas moĝemy
zamontowaÊ dowolne grzejniki. Wymaga to
jednak rozbudowania instalacji podwyĝszajÈcego koszt.

fot. Bursa

Ogrzewanie domu

fot. Brabork
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BezwïadnoĂÊ cieplna grzejników

Ogrzewanie Ăcienne jest mniej popularnym sposobem ogrzewania
pomieszczeñ
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fot. Wieland

Grzejniki montowane na Ăcianach majÈ maïÈ bezwïadnoĂÊ cieplnÈ, co oznacza, ĝe szybko reagujÈ na zyski i straty ciepïa w pomieszczeniu. Gdy w okna zaĂwieci sïoñce, do pomieszczenia wejdzie kilka osób lub wïÈczymy lampkÚ o duĝej mocy, bÚdÈ one
dostarczaÊ do pomieszczenia dodatkowe ciepïo. Grzejniki szybko
na to zareagujÈ, oddajÈc do pomieszczenia mniej ciepïa. W skali
caïego sezonu grzewczego da to zauwaĝalne oszczÚdnoĂci.
Ogrzewanie podïogowe ma natomiast duĝÈ bezwïadnoĂÊ
cieplnÈ i duĝÈ pojemnoĂÊ wodnÈ, bo w instalacji krÈĝy duĝo
wody. Poniewaĝ rury przykryte sÈ warstwÈ betonu, która magazynuje ciepïo, nie jest teĝ ïatwo zmieniÊ iloĂÊ ciepïa oddawanego przez podïogÚ. Gdy obniĝy siÚ temperatura wody wypïywajÈcej z kotïa, temperatura podïogi przez pewien czas pozostanie
bez zmian. Jeĝeli w pomieszczeniu wzroĂnie temperatura, ogrzewanie podïogowe nie zdÈĝy z tego skorzystaÊ. Zanim temperatura podïogi obniĝy siÚ, dodatkowe ěródïo ciepïa przestaje zazwyczaj dziaïaÊ. Z tego powodu nie uda nam siÚ zaoszczÚdziÊ
energii na ogrzewaniu, co jest moĝliwe w przypadku grzejników
pïytowych i konwektorowych. Ponadto uruchamianie ogrzewania trwa doĂÊ dïugo, co warto uwzglÚdniÊ, zanim wyïÈczy siÚ
ogrzewanie np. na noc.
Takie samo zjawisko zachodzi w przypadku ogrzewania podïogowego elektrycznego wykonanego z kabli zatopionych w warstwie podïogowej. Ogrzewanie podïogowe z mat grzewczych zatopione jest zazwyczaj w cienkiej warstwie kleju pod terakotÈ,
przez co o wiele szybciej nagrzewa siÚ i chïodzi.
BezwïadnoĂÊ cieplna w ogrzewaniu pïaszczyznowym Ăciennym i sufitowym zaleĝy od gruboĂci warstwy przykrywajÈcej
rury. Poniewaĝ jest ona mniejsza niĝ przy ogrzewaniu podïogo-
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Ogrzewanie domu

5
rozdzielacz

4
3

posadzka
2

rura grzewcza
folia polietylenowa

1
1. optymalny teoretyczny
2. przy ogrzewaniu
podïogowym
3. z grzejnikami pïytowymi
na Ăcianie zewnÚtrznej
4. przy ogrzewaniu sufitowym
5. z przejnikami pïytowymi
na Ăcianie wewnÚtrznej

mocowanie rur

jastrych

ilzolacja cieplna
strop

Tak wyglÈda przekrój przez ogrzewanie podïogowe wodne

Ciepïo bez grzejnika

fot. Elektra

AlternatywÈ dla tradycyjnych grzejników
jest ogrzewanie pïaszczyznowe – podïogowe, Ăcienne lub sufitowe. Polega ono na poprowadzeniu w podïodze, Ăcianach lub suficie rur, przez które przepïywa ciepïa woda
lub powietrze lub teĝ elektrycznych przewodów grzejnych.
Najbardziej popularne jest ogrzewanie podïogowe, znacznie mniej – ogrzewanie Ăcienne, bo juĝ przed jego montaĝem
trzeba przewidzieÊ, gdzie bÚdÈ staïy meble, gdzie bÚdÈ wisiaïy kinkiety, obrazy itp.
Niewskazane jest potem przestawianie elementów wyposaĝenia wnÚtrz, by nie blokowaÊ oddawania ciepïa przez grzejÈcÈ ĂcianÚ i nie ryzykowaÊ uszkodzenia przewodów
przez wykonywanie w Ăcianach otworów.
Niepopularne jest teĝ ogrzewanie sufito-

we – przede wszystkim z powodu skomplikowanego montaĝu i trudnoĂci z zatopieniem przewodów w warstwach stropu nad
pomieszczeniem; ogrzewanie to jest zresztÈ niekorzystne takĝe z tego wzglÚdu, ĝe rozkïad temperatury nie jest najlepszy, gdyĝ
ciepïe, ogrzane powietrze utrzymuje siÚ
przy suficie.
Ogrzewanie podïogowe zapewnia zbliĝony do idealnego rozkïad temperatury – przy
stopach najcieplej, przy gïowie najchïodniej.
DziÚki temu odczuwamy, ĝe w pomieszczeniu jest dla nas wystarczajÈco ciepïo w
temperaturze niĝszej o 2 stopnie niĝ w pomieszczeniu ogrzewanym tradycyjnie. A to
umoĝliwia zaoszczÚdzenie nawet 10% energii. Ciepïo oddawane jest równomiernie na
caïej powierzchni podïogi, co ma szczególne
znaczenie w duĝych pomieszczeniach, takich jak salon czy hol.
Temperatura ogrzewanej podïogi nie powinna przekraczaÊ:

a
Elektryczne ogrzewanie podïogowe moĝna wykonaÊ zarówno z kabli grzewczych (a), jak i z mat
grzewczych (b). Zastosowanie mat znacznie skraca czas wykonania ogrzewania
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b

strata 5%

strata 15%

obudowa

Kaĝde osïona grzejnika zmniejsza jego moc
grzewczÈ

fot. Danfoss

wym, systemy te szybciej reagujÈ na dodatkowe zyski ciepïa w pomieszczeniu.

W zaleĝnoĂci od rodzaju ogrzewania mamy róĝny rozkïad temperatury
w pomieszczeniu. Moĝe byÊ cieplej przy stopach, a chïodniej przy gïowie lub
na odwrót albo jeszcze inaczej. Na pierwszym schemacie pokazany jest rozkïad
temperatury najbardziej korzystny dla czïowieka

w pomieszczeniach mieszkalnych – 28oC,
w ïazienkach – 32oC.
DziÚki niskiej temperaturze powierzchni grzewczej ograniczona jest cyrkulacja
powietrza w pomieszczeniu, dziÚki czemu
unosi siÚ mniej kurzu.
OczywiĂcie takĝe ogrzewanie podïogowe
ma wady. Jest to ogrzewanie akumulacyjne,
w którym ciepïo gromadzone jest w podïodze, a w instalacji krÈĝy stosunkowo duĝa
iloĂÊ wody. Takie ogrzewanie jest racjonalne
jedynie w domach energooszczÚdnych, czyli
o duĝej izolacyjnoĂci cieplnej.
Jeĝeli zdecydujemy siÚ na podïogówkÚ, nie
bÚdziemy musieli siÚ zastanawiaÊ nad tym,
jak rozmieĂciÊ grzejniki, ale powinniĂmy
braÊ pod uwagÚ sposób wykoñczenia podïogi, gdyĝ wpïywa on na efektywnoĂÊ przekazywania ciepïa do pomieszczenia. Z tego
wzglÚdu na ogrzewanej podïodze nie powinno siÚ ukïadaÊ dywanów.
Moĝna stosowaÊ dwa rodzaje ogrzewania pïaszczyznowego: wodne i elektryczne. I jedno, i drugie moĝe byÊ podstawowym
systemem grzewczym w caïym domu, cho-
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Grzejniki Ăcienne i ogrzewanie podïogowe

ciaĝ zazwyczaj do ogrzewania duĝych powierzchni stosuje siÚ ogrzewanie wodne, a
elektryczne – tylko tam, gdzie potrzebne jest
dogrzewanie pomieszczenia lub ogrzewanie
go poza sezonem grzewczym. Ogrzewanie
elektryczne stosuje siÚ najczÚĂciej w ïazienkach, kuchniach, przedpokojach i holach,
czyli wszÚdzie tam, gdzie podïogÚ zazwyczaj wykañcza siÚ pïytkami ceramicznymi.
Ogrzewanie pïaszczyznowe wodne.
Zalecane jest do instalacji z kotïem kondensacyjnym, pompÈ ciepïa lub kolektorami sïonecznymi. NajwiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszy
siÚ ogrzewanie podïogowe, bo rury ïatwo
siÚ montuje, jednak dotyczy go najwiÚksze
ograniczenie temperatury czynnika grzew-

czego – do 50oC (ze wzglÚdu na temperaturÚ
podïogi). Na odpowiedniej izolacji umieszcza siÚ rury przeznaczone do ogrzewania
podïogowego wykonane z tworzywa sztucznego lub miedzi i przykrywa warstwÈ jastrychu cementowego.
Ogrzewanie pïaszczyznowe elektryczne. SÈ to uïoĝone w podïodze kable, maty
lub folie grzewcze, które siÚ rozgrzewajÈ,
gdy przepïywa przez nie prÈd. Ogrzewanie
kablami jest najtañsze i przez to najczÚĂciej
stosowane. ZaletÈ mat i folii grzewczych jest
ïatwy montaĝ, ponadto nie wymagajÈ one
grubej warstwy jastrychu jak kable grzewcze – moĝna je umieĂciÊ bezpoĂrednio w
warstwie kleju pod pïytkami ceramicznymi.

Ciepïa gïowa czy stopy?
Nasz komfort cieplny zaleĝy takĝe od tego,
jaka jest temperatura powietrza w róĝnych strefach pomieszczenia. Kiedy czujemy siÚ lepiej – gdy jest nam cieplej w gïowÚ

ok. 19oC

ok. 24oC

Jeĝeli grzeje podïoga, najcieplej jest tuĝ przy
niej, a najchïodniej przy suficie. Ciepïo nie krÈĝy
wzdïuĝ Ăcian, lecz rozchodzi siÚ równomiernie w
caïym pomieszczeniu od podïogi do sufitu

ok. 26oC

ok. 18oC

Kiedy pomieszczenie ogrzewane jest przez
grzejnik umieszczony na Ăcianie zewnÚtrznej pod
oknem, ogrzane przez niego powietrze pïynie do
góry, a nastÚpnie wzdïuĝ sufitu i Ăcian ku doïowi.
NastÚpuje lekkie przegrzanie górnej czÚĂci
pomieszczenia, a równoczeĂnie dolna pozostaje
niedogrzana

Krok po kroku
– montaĝ
ogrzewania
podïogowego

1

Uïoĝenie przewodu grzejnego na metalowej siatce, z zastosowaniem równych odlegïoĂci miÚdzy kolejnymi odcinkami.
Wylanie wylewki na powierzchni przewodu i pozostawienie jej do wyschniÚcia (zgodnie z zaleceniami producenta).
W zaleĝnoĂci od typu wylewki nastÚpny
krok moĝna przeprowadziÊ po 7 dniach
(wylewka anhydrytowa) lub po 21 dniach
(wylewka cementowa)
Naïoĝenie kleju do pïytek, uïoĝenie pïytek i spoinowanie. W przypadku wilgotnych pomieszczeñ, przed naïoĝeniem
kleju naleĝy poïoĝyÊ warstwÚ przeciwwilgociowÈ. PoïÈczenia miedzy ĂcianÈ
a pïytkami naleĝy wypeïniÊ silikonem.
Pierwsze uruchomienie systemu ogrzewania podïogowego powinno nastÈpiÊ
po wyschniÚciu kleju i spoin.

2

3

fot. Tyco Thermal Controls

Grzejnik oddaje ciepïo przez konwekcjÚ
i promieniowanie

czy nogi? A moĝe temperatura na wysokoĂci naszego caïego ciaïa powinna byÊ jednakowa? Na podstawie wielu badañ stworzono tzw. profil idealny, czyli taki rozkïad
temperatury, który odpowiada wiÚkszoĂci
osób. Wynika z niego, ĝe czujemy siÚ najlepiej, gdy temperatura powietrza w okolicy
stóp jest wyĝsza niĝ przy gïowie. JeĂli taki
profil idealny porównamy z profilami rozkïadu temperatury róĝnych rodzajów grzejników okaĝe siÚ, ĝe najbardziej zbliĝone do
idealnego jest ogrzewanie podïogowe. Czy
to znaczy, ĝe inne rodzaje sÈ dla nas niewskazane? Na szczÚĂcie nie! W przeszïoĂci,
gdy okna byïy nieszczelne, do Ărodka napïywaïo zimne powietrze z dworu i zwiÚkszaïo ruch powietrza w pomieszczeniu, jednoczeĂnie dodatkowo je wychïadzajÈc. Teraz,
dziÚki szczelnym oknom, zimne powietrze
z zewnÈtrz napïywa do domu w minimalnych iloĂciach i nie zwiÚksza ruchu powietrza w pomieszczeniu.

BUDUJEMY DOM

BD6_08_Raport_grzejniki i podogowka.indd 103

6/2008

103

2008-05-30 11:05:31

