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TEMAT NUMERU DOBRE I TANIE GRZANIE

GRZEJNIKI C.O.

eberka
na ciep o

Kiedy jest ju  blisko do ko ca budowy, 

z przyjemno ci  wybieramy grzejniki... g ównie na 

podstawie wygl du. Tymczasem trzeba te  zwraca

uwag  na ich moc oraz rodzaj, od którego zale y

komfort cieplny i wygoda u ytkowania. 

 EMILIA ROS ANIEC
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acznijmy wi c od doboru mocy grzej-

ników. Zale y ona od zapotrzebowa-

nia na ciep o danego pomieszcze-

nia oraz od parametrów pracy instalacji. 

Poniewa  warunki pracy grzejników ule-

gaj  ci g ym zmianom, a w pomieszcze-

niu mog  funkcjonowa  tzw. obce ród a

ciep a (np. o wietlenie), nie musimy pre-

cyzyjnie okre la  ich mocy; wystarczy, e

przyjmiemy t  wska nikow , która w ocie-

plonych domach, zgodnie z aktualnymi 

wymaganiami, wynosi 50-70 W/m2. Moc 

tak  powinien uzyskiwa  grzejnik przy 

nominalnych parametrach pracy instala-

cji, np. 70/50/20.  

RODZAJE GRZEJNIKÓW
Rodzaj grzejnika wp ywa na komfort ciepl-

ny i wygod  u ytkowania, a tak e – po red-

nio – na wystrój wn trz. Obecnie najcz ciej 

stosuje si  nast puj ce grzejniki: 

 p ytowe – jedne z najcz ciej instalowa-

nych, co zawdzi czaj  estetycznemu wygl -

dowi i wysokiej efektywno ci przekazy-

wania ciep a. Dost pne w kilku wersjach 

ró ni cych si  liczb  p yt grzejnych (s  jed-

no-, dwu- lub trzyp ytowe) oraz sposobem 

pod czenia (przy cze dolne lub boczne). 

Powinny by  montowane w zamkni tych 

systemach ogrzewania – ze wzgl du na 

przyspieszon  korozj , gdy woda obiego-

wa ma kontakt z powietrzem. 

 cz onowe z eliwa lub aluminium – sk a-

dane z segmentów, które mo na czy  w ze-

stawy ró nej d ugo ci. Montuje si  je g ów-

nie w instalacjach typu otwartego, poniewa

charakteryzuj  si  wysok  odporno ci  na 

korozj .

 konwektorowe – ze wzgl du na sposób 

przekazywania ciep a instalowane cz sto

jako kana owe – pod si gaj cymi pod ogi 

oknami, tak e w kuchni i azience. 

 ozdobne – montowane najcz ciej w a-

zienkach, pe ni  jednocze nie funkcj  su-

szarek do r czników. Mog  by  wyposa-

one dodatkowo w grza k  elektryczn , co 

umo liwia ogrzewanie pomieszczenia, gdy 

instalacja centralnego ogrzewania jest wy-

czona.  

SPOSOBY NA CIEP O
Grzejniki przekazuj  do pomieszcze  cie-

p o, które nap ywa do nich z wod  kr -

c  w instalacji. Woda ta ogrzewana jest 

przez kocio  lub inne urz dzenie, na przy-

k ad kominek, kolektor s oneczny lub pom-

p  ciep a. 
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Efektywno  ogrzewania zale y przede 

wszystkim od sposobu przekazywania cie-

p a przez grzejnik – przez konwekcj  lub 

promieniowanie, z których jeden dominuje 

zawsze w okre lonym typie grzejników.

Konwekcja polega na ogrzewaniu powie-

trza op ywaj cego grzejnik. Ogrzane (l ej-

sze) powietrze uchodzi ku górze, a na je-

go miejsce nap ywa ch odniejsze, ogrzewa 

si , po czym znowu unosi i tak dalej. W po-

mieszczeniu najcieplej jest wi c pod sufi-

tem, przy pod odze za  – o kilka stopni 

ch odniej. Grzejniki przekazuj ce ciep o

w ten sposób nazywane s  popularnie kon-

wektorami. Szczególnie korzystne s  grzej-

niki kana owe – instalowane w pod odze, 

poniewa  ogrzane i unosz ce si  powietrze 

tworzy kurtyn  przed oknem, gdzie wyst -

puj  najwi ksze straty ciep a. 

Promieniowanie – czyli emisja fal elek-

tromagnetycznych zapewnia równomier-

ne rozchodzenie si  ciep a w kierunku 

prostopad ym do p aszczyzny grzejnika. 

Grzejnik oddaj cy ciep o przez promie-

niowanie nie ogrzewa powietrza, lecz po-

wierzchnie cian i mebli. W ten sposób 

przekazuje ciep o wi kszo  grzejników, 

przy czym udzia  promieniowania wy-

nosi 50-70%, a reszta ciep a rozchodzi si

przez konwekcj .

STEROWANIE 
OGRZEWANIEM 
Zapotrzebowanie domu na ciep o zale y

nie tylko od panuj cej na zewn trz tempe-

ratury, ale równie  od takich czynników, 

jak wiatr, nas onecznienie, liczba prze-

bywaj cych w domu osób, intensywno

o wietlenia oraz moc innych róde  ciep a. 

Powodowane w ten sposób zyski lub straty 

ciep a wp ywaj  na temperatur  w poszcze-

gólnych pomieszczeniach. Jej wahania po-

winny wyrównywa  urz dzenia regulacyj-

ne, steruj ce ilo ci  ciep a dostarczanego 

przez instalacj  c.o. 

Regulacj  dobiera si  do rodzaju ród a

ciep a, ono te  ma decyduj cy wp yw na 

jej skuteczno : gazowe i olejowe kot y

c.o. mo na atwo regulowa  w du ym za-

kresie mocy, natomiast kot y na paliwa 

sta e nie zapewniaj  takich mo liwo ci. 

Sposób regulacji powinien by  dobrany 

z uwzgl dnieniem  bezw adno ci cieplnej 

budynku: domy o ci kiej konstrukcji, do-

brze akumuluj ce ciep o (czyli wykazuj -

ce du  bezw adno  ciepln ) wymagaj

innego rodzaju regulatorów ni  budynki 

o konstrukcji lekkiej, które szybko si  na-

grzewaj , ale i pr dko trac  ciep o (np. do-

my szkieletowe). 

Dzia anie ka dego uk adu automatycznej 

regulacji wymaga tzw. sprz enia zwrot-

nego, czyli sygna ów z urz dzenia pomia-

rowego steruj cego prac  kot a, grzejnika 

czy zaworu mieszaj cego. O skuteczno ci 

regulacji decyduj wra liwo  czujnika

(zdolno  do reagowania na zmiany tempe-

ratury) oraz tzw. histereza – ró nica mi -

fo
t

fo
t.

B
R

U
G

M
A

N
B

R
U

G
M

A
N

Grzejniki cz onowe wykonane z aluminium s lekkie, w zwi zku z tym mo naGrzejniki cz onowe wykonane z aluminium s  lekkie, w zwi zku z tym mo na 

montowa je na ciankach o s abej wytrzyma o ci, np. z p yt gipsowo-kartonowychmontowa  je na ciankach o s abej wytrzyma o ci, np. z p yt gipsowo-kartonowych 

Grzejniki p ytowe z pod czeniem dolnym wyposa one s w zawór regulacyjny,Grzejniki p ytowe z pod czeniem dolnym wyposa one s  w zawór regulacyjny, 

przystosowany do zamontowania g owicy termostatycznejprzystosowany do zamontowania g owicy termostatycznej 
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Schemat ruchu powietrza przy ogrzewaniu Schemat ruchu powietrza przy ogrzewaniu 

konwekcyjnym. Ciep e powietrze, jako l ejsze,konwekcyjnym. Ciep e powietrze, jako l ejsze, 

p ynie do góry, a na jego miejsce od do u nap ywap ynie do góry, a na jego miejsce od do u nap ywa 

ch odniejszech odniejsze

Schemat rozchodzenia si ciep a przez Schemat rozchodzenia si  ciep a przez 

promieniowaniepromieniowanie
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dzy temperatur  w czania i wy czania 

urz dze  steruj cych moc  ciepln  uk a-

du. Wi kszo  czujników reaguje na zmia-

ny w zakresie 0,5-1°C, a histereza – zale -

nie od sposobu regulacji – wynosi 2-10°C. 

W centralnym ogrzewaniu stosuje si  regu-

lacj  ca ego uk adu grzewczego, jego cz ci 

lub poszczególnych grzejników.

W rozbudowanych systemach nad pra-

c  ca ego uk adu czuwa mikroprocesor, 

analizuj cy sygna y uzyskiwane z czuj-

ników umieszczonych na zewn trz i we-

wn trz domu.

Termostat kot owy. S u y do regulacji 

temperatury wody zasilaj cej grzejniki – 

przede wszystkim w kot ach opalanych 

w glem lub koksem. Termostat ten, zwa-

ny miarkownikiem ci gu, reguluje do-

p yw powietrza do spalania zale nie od 

temperatury wody wyp ywaj cej z kot a. 

Pokr t o umo liwia nastawienie tempera-

tury w zakresie 40-95°C – zale nie od wa-

runków atmosferycznych – na podstawie 

tabeli lub indywidualnych do wiadcze .

Niestety taki uk ad regulacyjny nie reagu-

je bezpo rednio na temperatur  wewn trz 

pomieszczenia i adne  jej zmiany wywo-

ane na przyk ad nas onecznieniem czy 

otwieraniem okien nie wp ywaj  na zmia-

n  mocy ogrzewania. W podobny sposób 

regulowane s  stare kot y gazowe bez uk a-

dów automatyki. W czeniem i wy cze-

niem palnika steruje termostat, reaguj cy 

na zmiany temperatury wody.

Skuteczno  opisanych rozwi za  jest nie-

wielka: cz sto dochodzi do przegrzania lub 

niedogrzania domu. Szczególnie odczuwal-

ne jest to w budynkach o lekkiej konstruk-

cji lub le izolowanych cieplnie.

Termostat pokojowy. Jest to czujnik, za-

montowany w reprezentatywnym pomiesz-

czeniu, to znaczy takim, w którym straty 

ciep a odpowiadaj  przeci tnym stratom 

ca ego budynku. Termostat reaguje na 

wyst puj ce w tym pomieszczeniu zmia-

ny temperatury i bezpo rednio steruje 

w czaniem oraz wy czaniem kot a c.o. 

Skuteczno  regulacji zale y w du ym 

stopniu od powierzchni domu i miejsca 

zamontowania czujnika. Zalecane usytu-

owanie to 1,5 m od pod ogi, w odleg o ci 

co najmniej 2 m od grzejnika, w miejscu 

nienara onym na przeci gi i gwa towne 

zmiany temperatury; nale y pami ta , aby 

nie zas ania y go meble. Najcz ciej insta-

luje si  go na parterze, w holu lub pokoju 

dziennym. Grzejniki w tym pomieszcze-

niu nie mog  mie  zaworów termostatycz-
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Grzejniki ozdobne mog pe ni dodatkowe funkcje, np. suszarki do r czników lub wieszaka Grzejniki ozdobne mog  pe ni  dodatkowe funkcje, np. suszarki do r czników lub wieszaka 

na ubraniana ubrania

Grzejniki konwektorowe, ze wzgl du na sposób przekazywania ciep a, najlepiej sprawdzaj si kuchniachGrzejniki konwektorowe, ze wzgl du na sposób przekazywania ciep a, najlepiej sprawdzaj  si  kuchniach 

i azienkachi azienkach 
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nych, gdy  podwójna regulacja uniemo li-

wi aby w a ciwe funkcjonowanie systemu. 

Najprostsze termostaty pokojowe wyposa-

one s  w czujnik bimetaliczny o dok ad-

no ci dzia ania 0,5°C, reaguj cy na zmia-

ny temperatury w zakresie od 5 do 25°C. 

Termostaty mog  by  dodatkowo wyposa-

one w prze cznik „dzie  – noc”, obni a-

j cy w nocy temperatur  o 3°C, oraz pro-

gramator dzienny lub tygodniowy, który 

umo liwia nastawienie ró nej tempera-

tury w ci gu doby lub w poszczególnych 

dniach tygodnia. Temperatur  w pozosta-

ych pomieszczeniach reguluje si  po red-

Grzejnik konwektorowy zainstalowany jako kana owy. Takie grzejniki umieszcza si cz sto w pod odze podGrzejnik konwektorowy zainstalowany jako kana owy. Takie grzejniki umieszcza si  cz sto w pod odze pod 

oknem – ciep e powietrze tworzy przed nim kurtynoknem – ciep e powietrze tworzy przed nim kurtyn

WIELKO GRZEJNIKA A JEGO MOCWIELKO  GRZEJNIKA A JEGO MOC 
Dobór wielko ci grzejników zale y od wymaganej mocy grzewczej przy okre lonych parame-

trach wody zasilaj cej i powrotnej. Obecnie projektowane instalacje grzewcze niskotempera-

turowe obliczone s  na temperatur  70°C zasilania i 50°C powrotu przy za o onej temperatu-

rze w pomieszczeniu 20°C (oznaczenie: 70/50/20°C). Kupuj c grzejnik, trzeba wi c sprawdzi ,

dla jakich parametrów podana jest moc. I trzeba te  pami ta , e – podobnie jak to jest z ko-

t ami – zbyt du e grzejniki to dodatkowe koszty na ogrzewanie, zbyt ma e za  nie zapewni

komfortu cieplnego i w konsekwencji ich eksploatacja mo e okaza  si  dro sza z powodu ko-

nieczno ci dogrzewania domu w inny sposób.

REGULACJA –REGULACJA – 
KIEDY MUSIMY POWIERZY J FACHOWCOWI?KIEDY MUSIMY POWIERZY  J  FACHOWCOWI?
Nowa instalacja wymaga wst pnego wyregulowania parametrów, które pó niej – podczas 

eksploatacji – nie b d  zmieniane: regulacj  powinien przeprowadzi  sprawdzony fachowiec. 

U ytkownik b dzie mia  dost p do termostatów pokojowych i grzejnikowych, regulatora tem-

peratury wody wyp ywaj cej z kot a oraz programatorów.

W wi kszo ci instalacji mo na dowolnie ustawi  temperatur  na termostacie pokojowym i wy-

regulowa  termostatyczne zawory przy grzejnikach. Termostat kot owy powinien by  wtedy 

nastawiony na najwy szy zakres, gdy  o w czaniu i wy czaniu kot a decydowa  b dzie ter-

mostat pokojowy.
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nio, przez wst pnie ustawiony przep yw 

wody lub niezale nie – zaworami przy-

grzejnikowymi.

Regulatory pogodowe. Reaguj  na zmiany 

temperatury zewn trznej: wed ug wskaza

czujnika tej temperatury, zainstalowane-

go od strony pó nocnej domu oraz czuj-

nika temperatury wody w kotle. Sygna y

z czujników porównywane s  w uk adzie 

elektronicznym, który daje mo liwo  do-

brania zakresu i sposobu regulacji do cech 

instalacji grzewczej. Regulatory te mog

by  równie  wyposa one w programatory, 

zmieniaj ce nastawienia zale nie od pory 

dnia lub w cyklu tygodniowym.

Same regulatory pogodowe nie zapew-

niaj  jednak dostatecznego komfortu. 

U ytkownika interesuje przede wszyst-

kim utrzymanie sta ej temperatury we 

wn trzach, a dostosowywanie jej tylko 

do temperatury zewn trznej uniemo li-

wia uwzgl dnienie dodatkowych róde

ciep a w domu. Regulatory te najlepiej 

sprawdzaj  si  natomiast w du ych insta-

lacjach lub w systemach ogrzewania pod-

ogowego, gdzie znaczna bezw adno

cieplna wymaga regulowania ogrzewa-

nia z pewnym wyprzedzeniem czasowym.

Grzejnikowe zawory termostatyczne.

Reguluj  moc grzejnika zale nie od tem-

peratury otaczaj cego go powietrza. Mog

by  zamontowane bezpo rednio na pod-

czeniu wody zasilaj cej grzejnik (zawór 

z g owic  termostatyczn ) lub w uk adzie 

zdalnym (zawór przy grzejniku, a czujnik 

na cianie). Skuteczno  grzejnikowych za-

worów termostatycznych zale y od cyrkula-

cji powietrza w pomieszczeniu: nie mo na

ich zas ania  ani odgradza  od obiegu po-

wietrza, gdy  nie b d  mog y odpowiednio 

reagowa  na zmiany temperatury.

Nale y pami ta , e wymiana zaworów na 

termostatyczne zawsze wymaga sprawdze-

nia, jak b d  one oddzia ywa  na obieg wo-

dy – zd awienie przep ywu przez zawór 

powoduje bowiem zmian  warunków pra-

cy pompy obiegowej i pozosta ych grzej-

ników.

Regulator temperatury wyp ywaj cej 

z kot a. Jest najcz ciej integraln  cz -

ci  kot ów. Pe ni rol  regulacyjn  wtedy, 

gdy nie s  montowane inne urz dzenia ste-

ruj ce prac  instalacji (regulator pokojowy 

lub pogodowy)

JAK ROZMIE CI
GRZEJNIKI
Grzejniki powinno si  montowa  tam, 

gdzie wyst puj  najwi ksze straty cie-

p a. Najodpowiedniejsze s  wi c stre-

fy pod oknami, a tak e w pobli u drzwi. 

Rozwi zanie to zapewni po dan  cyrku-

lacj  powietrza i równomierne ogrzewanie 

pomieszczenia. Gdy okno si ga do samej 

pod ogi, umie my w niej wspomniany ju

grzejnik kana owy przykryty kratk . Je eli 

z jakich  powodów nie mo emy tego zrobi

– to zainstalujmy grzejniki po bokach okna 

(lepiej jest zamontowa  dwa mniejsze grzej-

niki po obu stronach ni  jeden du y).

Je li grzejnik musimy zawiesi  na cianie, 

trzeba nad nim umie ci  parapet, który 

skieruje ciep o do rodka pomieszczenia. 

Je eli tego nie zrobimy, rozk ad tempera-

tury w pomieszczeniu b dzie mniej ko-

rzystny, a na cianie pojawi  si  ciemne 

smugi kurzu.

Uwaga! Obudowywanie grzejników lub 

przys anianie ich zas onami pogarsza prze-

kazywanie przez nie ciep a do pomieszcze-

nia, cho  w przypadku zas on, które daj

dodatkow  izolacj  termiczn , zmniejszo-

na moc grzejników zostaje w pewnym stop-

niu zrekompensowana. 

TEMPERATURATEMPERATURA 
W POMIESZCZENIACHW  POMIESZCZENIACH
W pokojach temperatura powinna wyno-

si  oko o 20°C, a w azience nawet 25°C.

Podwy szenie temperatury o 2°C powo-

duje wzrost zu ycia energii o 8-12% i pod-

nosi koszty ogrzewania.

W projekcie instalacji grzewczej 

uwzgl dnia si  standardow  tempera-

tur  pomieszcze  i maksymalne spad-

ki temperatury zewn trznej do -20°C lub 

-10°C (w zale no ci od strefy klimatycz-

nej) czyli okre la maksymaln  moc in-

stalacji. Najcz ciej jednak przez wi k-

szo  sezonu grzewczego potrzebna jest 

znacznie mniejsza moc.

ZADZIWIAJ CE ZWIERCIAD OZADZIWIAJ CE  ZWIERCIAD O
Od niedawna na rynku dost pne s  Plazmowe Promienniki Ciep a. Z wygl du przypominaj  lu-

stra. Kiedy znajdziemy si  w ich pobli u, odniesiemy wra enie jakby my stali w domu za szy-

b , przez któr  grzeje s o ce. Promienniki, wytwarzaj c promieniowanie podczerwone d ugie 

(ciemne), ogrzewaj  na takiej samej zasadzie jak s oneczne promieniowanie podczerwone. 

Temperatura w pomieszczeniu jest jednakowa. Powietrze nie ulega osuszeniu. Urz dzenie jest 

dobrym rozwi zaniem dla alergików, gdy  nie wprawia w rotacj  powietrza i nie osiada na nim 

kurz. 
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