Ogrzewanie
podïogowe
Tylko w ïazience i w korytarzu czy na caïym parterze? Wodne czy elektryczne? Które jest mniej kïopotliwe w ukïadaniu, które tañsze w eksploatacji i w konfiguracji z jakim ěródïem ciepïa jest najbardziej ekonomiczne?
Co trzeba braÊ pod uwagÚ, planujÈc
ogrzewanie podïogowe?

Wykonanie ogrzewania podïogowego nie
jest skomplikowane, ale warto jego uïoĝenie
powierzyÊ fachowcowi

Jakie sÈ zalety i wady
ogrzewania podïogowego?
ZaletÈ ogrzewania podïogowego jest zapewnienie korzystnego rozkïadu temperatury
w pomieszczeniu: w strefie przebywania ludzi jest najcieplej, pod sufitem – nieco chïodniej. DziÚki temu w ogrzewanych w taki sposób pomieszczeniach moĝna bez naruszania
ok. 19°C

ok. 24°C

W ogrzewaniu podïogowym chïodniej jest
przy suficie. Ciepïo nie krÈĝy wzdïuĝ Ăcian,
lecz rozchodzi siÚ równomiernie w caïym
pomieszczeniu od posadzki po sufit
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komfortu cieplnego mieszkañców zmniejszyÊ temperaturÚ o kilka stopni Celsjusza
i zredukowaÊ w ten sposób zuĝycie energii
o 5–10% w stosunku do ogrzewania grzejnikowego.
Ogrzewanie podïogowe uwalnia pomieszczenia od szpecÈcych grzejników pod oknami, uïatwia urzÈdzanie wnÚtrz, sprzyja teĝ
uprawie roĂlin pokojowych.
WadÈ ogrzewania podïogowego sÈ przede
wszystkim ograniczenia w wykoñczeniu
posadzki (nie powinno siÚ nad nim ukïadaÊ dywanów), a takĝe w rozmieszczeniu
mebli. Ukïad wymaga teĝ bardziej rozbudowanej aparatury sterujÈcej, a duĝa
bezwïadnoĂÊ cieplna utrudnia szybkie
nagrzanie pomieszczenia po dïuĝszej
przerwie.

fot. Tyco Thermal Controls

Ogrzewanie podïogowe moĝna stosowaÊ tylko w bardzo dobrze ocieplonych pomieszczeniach. Moc takiego ogrzewania jest bowiem ograniczona z jednej strony wolnÈ od umeblowania powierzchniÈ podïogi, z drugiej – temperaturÈ dotykowÈ, która nie powinna
przekraczaÊ 28°C w pomieszczeniach mieszkalnych i 32°C – w ïazienkach. Temperatura
przekraczajÈca te wartoĂci moĝe byÊ przyczynÈ zïego samopoczucia (w szczególnoĂci puchniÚcia i bólów nóg), powoduje teĝ unoszenie siÚ kurzu.
Waĝne jest równieĝ planowane wykoñczenie podïogi, które w znaczÈcy sposób wpïywa na
moc cieplnÈ grzejnika podïogowego. Orientacyjnie moĝna przyjÈÊ, ĝe z 1 m2 powierzchni grzejnej podïogi z okïadzinÈ z pïytek ceramicznych uzyskamy ok. 80 W mocy, a z 1 m 2
podïogi wykoñczonej parkietem drewnianym – tylko ok. 40 W.

W jaki sposób
okreĂla siÚ moc
podïogówki?
Moc ogrzewania podïogowego okreĂla
siÚ na podstawie zapotrzebowania pomieszczenia na ciepïo. JeĂli w domu ma
panowaÊ temperatura 20°C, orientacyjnie przyjmuje siÚ, ĝe wystarczy moc nieprzekraczajÈca 100 W/m2:
w ïazience i przedsionku
– 120–150 W/m2,
w pozostaïych pomieszczeniach
– 80–100 W/m2.

9/2008

2008-08-18 19:56:13

Ogrzewanie podïogowe

fot. Hef

Jakie kotïy mogÈ wspóïpracowaÊ z instalacjÈ wodnego ogrzewania podïogowego? Jakich elementów wymaga instalacja?

Wodne ogrzewanie podïogowe
moĝne wspóïpracowaÊ równieĝ
z nowoczesnym kotïem na
paliwa staïe

Wodne ogrzewanie podïogowe moĝe wspóïpracowaÊ z kaĝdym ěró- ograniczenia maksymalnej
samoczynny
temperatury
zawór
dïem ciepïa, pod warunkiem ĝe temperatura zasilania czÚĂci podwody zasilajÈcej
odpowietrzajÈcy
ïogowej nie przekroczy 50°C. Ogrzewanie podïogowe wykonane jest
jako oddzielny obieg. DziÚki temu moĝe ono pracowaÊ niezaleĝnie od
pozostaïej czÚĂci instalacji, pozwala teĝ na uzyskanie poĝÈdanej temperatury w systemie tzw. domieszania wody zasilajÈcej. DziÚki temu
ogrzewanie to moĝe wspóïpracowaÊ np.
rozdzielacz
z kotïem wÚglowym o wyĝszej tempepompa
naczynie
raturze wody zasilajÈcej. Niezaleĝny
obiegowa
wzbiorcze
podïogowy obieg wodny wymaga
przeponowe
zamontowania termostatycznego zaworu czterodroĝnekocioï
go i dodatkowej pompy
Wodne ogrzewanie podïogowe zasilane przez rozdzielacz
wÚĝownica
obiegowej.

poïÈczony za pomocÈ pompy z kotïem c.o.

Jakie rury powinno siÚ stosowaÊ do
wodnego ogrzewania podïogowego?

fot. Wieland

W instalacjach ogrzewania podïogowego stosuje siÚ miÚkkie rury miedziane, rury polipropylenowe PP oraz rury warstwowe typu PE-X/Al/PE.
Kaĝdy rodzaj rur ma nieco inne wïaĂciwoĂci, ale praktycznie nie ma istotnych róĝnic
w ich trwaïoĂci i niezawodnoĂci. DecydujÈce znaczenie majÈ tu: jakoĂÊ samego materiaïu oraz prawidïowe wykonanie instalacji.
Rury miedziane w ogrzewaniu podïogowym powinny byÊ osïoniÚte tzw. peszlem – koszulkÈ ochronnÈ z tworzywa. Zabezpiecza to miedě przed korozyjnym oddziaïywaniem
wylewki betonowej i zapewnia swobodÚ ruchów zwiÈzanych z termicznym rozszerzaniem siÚ rur. Rury miedziane sÈ doĂÊ drogie.
Rury polipropylenowe PP do ogrzewania podïogowego muszÈ mieÊ tzw. barierÚ antydyfuzyjnÈ, to znaczy wtopionÈ w Ăcianki specjalnÈ foliÚ, która zapobiega przenikaniu tlenu do
wody grzejnej. Rury te moĝna ukïadaÊ bezpoĂrednio w wylewce betonowej, jednak dïugoĂÊ
prostych odcinków nie moĝe przekraczaÊ 5 m. Rury PP wymagajÈ ukïadania w sztywnych
uchwytach lub montaĝu na gorÈco, poniewaĝ zagiÚcia majÈ tendencjÚ do prostowania siÚ.
Tych wad nie majÈ rury warstwowe, produkowane w róĝnych wariantach materiaïowych
– najczÚĂciej z polietylenu sieciowanego (PE-X),
aluminium (Al) i polietylenu wysokiej gÚstoĂci
(PE). Warstwa aluminium zabezpiecza przed
dyfuzjÈ tlenu, zmniejsza rozszerzalnoĂÊ cieplnÈ rur i eliminuje tzw. pamiÚÊ ksztaïtu, która
sprawia, ĝe po wygiÚciu rura wraca do stanu
poprzedniego.
Uwaga! Niezaleĝnie od rodzaju uĝytych rur
podczas ich montaĝu naleĝy przestrzegaÊ zasady ukïadania pÚtli grzewczych z jednego odcinka, bez jakichkolwiek zïÈczek. DïugoĂÊ odcinka
nie powinna przekraczaÊ 50 m. Rury montuje
siÚ najczÚĂciej w ukïadzie zygzakowym – z podziaïem na sekcje dïugoĂci do 100 m.
Rury miedziane z pïaszczem ochronnym (peszlem) z tworzywa sztucznego, który zabezpiecza
je przed uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym oraz umoĝliwia niezakïócone termiczne
wydïuĝanie siÚ rury pod wpïywem zmian temperatury czynnika grzewczego

Kiedy warto zamontowaÊ podïogówkÚ
elektrycznÈ,
a kiedy wodnÈ?
Ogrzewanie wodne moĝe byÊ elementem ogrzewania podstawowego – przede
wszystkim na parterze domu, w którym
na piÚtrze sÈ tradycyjne grzejniki.
Na k ïady inwestycy jne na wodne
ogrzewanie podïogowe sÈ doĂÊ spore,
30–40% wyĝsze niĝ na tradycyjnÈ instalacjÚ z grzejnikami, ale umoĝliwiajÈ
oszczÚdnoĂci na eksploatacji dziÚki moĝliwoĂci regulowania takiego systemu i dopasowywania go do rzeczywistych potrzeb cieplnych. Szczególnie efektywne
jest to w instalacjach z kotïem kondensacyjnym lub pompÈ ciepïa.
Ogrzewanie elektryczne zaleca siÚ raczej
jako dodatkowe – do okresowego ogrzewania pomieszczeñ – przede wszystkim
ïazienek. Ogrzewanie elektryczne wykonuje siÚ z kabli, mat lub folii grzewczych. DziÚki niewielkiej Ărednicy kabli gruboĂÊ warstwy jastrychu moĝe byÊ
mniejsza niĝ nad instalacjÈ ogrzewania
wodnego.
Pod wzglÚdem inwestycyjnym elektryczne ogrzewanie podïogowe jest tañsze nawet od systemu grzejnikowego, ale ze
wzglÚdu na wysokie ceny energii elektrycznej – nieopïacalne jako sposób na
ogrzewanie caïego domu.
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W jaki sposób ukïada siÚ wodne ogrzewanie podïogowe?
montaĝowych lub specjalnych ksztaïtek styropianowych i umocowanie w nich rur grzewczych. Po napeïnieniu rur wodÈ i sprawdzeniu szczelnoĂci wylewa siÚ jastrych cementowy z dodatkiem Ărodka plastyfikujÈcego. Na wiÚkszych powierzchniach wskazane jest
uïoĝenie w wylewce betonowej siatki przeciwprÚĝnej. GruboĂÊ jastrychu nie powinna byÊ mniejsza niĝ 6 cm i musi byÊ on oddzielony (oddylatowany) od wszystkich Ăcian paskami z elastycznego
materiaïu. W ten sposób powstaje tzw. podkïad pïywajÈcy.
listwa przypodïogowa
taĂma izolacyjna na
obrzeĝach z foliÈ PE
jastrych pïywajÈcy

tynk

Wodne ogrzewanie podïogowe wykonuje siÚ na etapie prac instalacyjnych – uwzglÚdniajÈc przy tym gruboĂci warstw niezbÚdne
dla uzyskania jednakowego poziomu podïóg we wszystkich pomieszczeniach. PrzeciÚtna gruboĂÊ warstw ogrzewania podïogowego wynosi:
nad pomieszczeniami ogrzewanymi – 12 cm,
na podïogach na gruncie – 16–20 cm.
PierwszÈ warstwÈ ukïadanÈ na stropie lub betonowej podïodze na
gruncie jest ocieplenie ze styropianu EPS 100 gruboĂci 5–15 cm. Na
styropianie ukïada siÚ foliÚ izolacyjnÈ, która chroni go przed wnikaniem wilgoci i wpïywaniem miÚdzy pïyty Ăwieĝej mieszanki podczas wylewania jastrychu. Kolejnym etapem jest umieszczenie listew

rura grzewcza
uchwyty rury
posadzka kamienna
cienka warstwa zaprawy

Ăciana

strop

fot. KAN
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izolacja (polistyren)

Jastrych, na którym ukïadane jest
wodne ogrzewanie podïogowe, musi
byÊ oddylatowany od Ăcian

folia
Rozdzielacz do ogrzewania
wodnego, zamontowany w szafce
podtynkowej

Wodne ogrzewanie podïogowe

Z czego ukïada siÚ elektryczne ogrzewanie podïogowe?
Na ogrzewanie elektryczne moĝna uĝyÊ kabli grzejnych, mat lub
folii. Wybór materiaïu zaleĝy przede wszystkim od tego, na jakim
etapie budowy wykonuje siÚ instalacjÚ. ZaletÈ mat i folii jest moĝliwoĂÊ ich montaĝu pod terakotÈ lub na jej powierzchni bez potrzeby
kucia posadzki. Ale sÈ rzadziej stosowane, bo sÈ droĝsze od kabli.
Kable grzejne ukïada siÚ w warstwie wylewki betonowej gruboĂci przynajmniej 5–6 cm, zatem trzeba to zrobiÊ na etapie wykonywania podkïadów podïogowych. Kable produkuje siÚ w dwóch
odmianach – jako jedno- lub dwustronnie zasilane. Lepsze sÈ te
pierwsze, gdyĝ do prÈdu podïÈcza siÚ tylko jeden ich koniec i ïatwiej jest je uïoĝyÊ.

Maty i folie ukïada siÚ bezpoĂrednio pod pokryciem podïogowym
lub na nim np. pod lub na pïytkach ceramicznych. Zwykle montuje siÚ je podczas wykañczania podïóg. Mata grzejna skïada siÚ
z gÚstej siatki z tworzywa sztucznego i wplecionego w niÈ cienkiego kabla grzejnego. Jej gruboĂÊ nie przekracza 3 mm.
Folia grzejna zrobiona jest z pïaskich drutów aluminiowych zatopionych w folii poliestrowej. Jej gruboĂÊ nie przekracza 2 mm.
Kupuje siÚ jÈ w zestawach skïadajÈcych siÚ z moduïów grzewczych.
Folia moĝe byÊ przycinana na róĝnÈ dïugoĂÊ. PamiÚtaÊ naleĝy, by
przyciÚtÈ zaizolowaÊ specjalnÈ taĂmÈ.

Kable grzejne mogÈ
byÊ zasilane jedno- (a)
lub dwustronnie (b)

Kabel grzejny z taĂmÈ montaĝowÈ
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b

fot. Devi

fot. Archiwum BD

fot. Devi

a

Mata grzejna z termostatem, zasilana dwustronnie
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Jak ukïada siÚ kable, maty i folie grzewcze?
Sposób wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania podïogowego zaleĝy od rodzaju uĝytych elementów grzejnych.
Kable ukïada siÚ podobnie jak instalacjÚ ogrzewania wodnego,
z tym ĝe zamiast listew montaĝowych moĝna kable mocowaÊ do
siatki stalowej, która bÚdzie peïniÊ jednoczeĂnie funkcjÚ warstwy
przeciwprÚĝnej.
Maty i folie grzejne ukïada siÚ na jastrychu podïogowym bezpoĂrednio pod pïytkami podïogowymi lub na nich. Odpowiednio
przyciÚtÈ matÚ przykleja siÚ do podïoĝa klejem do pïytek, a po jego
wyschniÚciu nanosi nastÚpnÈ warstwÚ elastycznej zaprawy klejowej i mocuje pïytki.
Uwaga! Kabli, mat ani folii nie naleĝy umieszczaÊ pod meblami.
O umeblowaniu pomieszczeñ, które majÈ byÊ tak ogrzewane, trzeba zdecydowaÊ przed uïoĝeniem instalacji. JeĂli tego siÚ nie dopilnuje, temperatura podïogi pod meblami bÚdzie wzrastaïa szybciej
niĝ w pozostaïej czÚĂci pomieszczenia, co moĝe doprowadziÊ do
przepalenia siÚ instalacji grzewczej.

fot. Devi

Maty moĝna
ukïadaÊ
równieĝ
na starej
posadzce
np. z pïytek
ceramicznych:
na zaprawie
klejowej
gruboĂci
2–3 mm lub
bezpoĂrednio
na pïytkach
– jeĝeli
mata jest
samoprzylepna

zasilanie 230 V

posadzka

termostat

wylewka betonowa 3–5 cm

kabel grzejny

wylewka betonowa 1–2 cm

fot. Elektra

podïoĝe

Kable uĝywane do ogrzewania podïogowego majÈ moc od 10 do 25 W/m.
Od ich mocy zaleĝy w jakich odstÚpach bÚdÈ ukïadane. NajczÚĂciej
odstÚpy miÚdzy przewodami wynoszÈ do 20 cm. Nie powinny byÊ jednak
mniejsze niĝ 5 cm

styropian

czujnik

Elektryczne ogrzewanie podïogowe

Jakie bïÚdy sÈ najczÚĂciej popeïniane podczas montaĝu
ogrzewania podïogowego?
NiezagÚszczenie rur grzewczych w strefach przyokiennych;
zbyt cienka warstwa wylewki betonowej (powinna wynosiÊ co najmniej 5–6 cm);
brak zbrojenia przeciwprÚĝnego w wylewce i niedodanie Ărodka plastyfikujÈcego do mieszanki na warstwÚ jastrychu;
nieuwzglÚdnienie rodzaju posadzki przy okreĂlaniu mocy grzewczej;
wïÈczenie ogrzewania podïogowego bezpoĂrednio w obieg powrotny pozostaïej czÚĂci instalacji grzewczej;
niedostateczna gruboĂÊ podpodïogowej izolacji cieplnej.
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fot. Ensto Pol

TWÓJ DOM TWOJE PIENIkDZE

Ile kosztuje ogrzewanie podïogowe?
Koszt materiaïów i robocizny dla 10 m2 ogrzewania
podïogowego
WODNEGO
Materiaïy:
jastrych gr. 6,5 cm: 150–200 zï
rury grzewcze: 300–520 zï
folia izolacyjna: ok. 20 zï
klipsy: ok. 45 zï
styropian EPS 100–038,
gr. 10 cm: 190–260 zï
termostat: 150–250 zï

ELEKTRYCZNEGO
Materiaïy:
jastrych gr. 4–5 cm: 90–130 zï
elementy grzejne: 800–1350 zï
siatka montaĝowa: ok. 50 zï
styropian EPS 100–038,
gr. 5 cm: 90–150 zï
termostat: 150–250 zï

Èczny koszt materiaïów: 855-1345 zï
Robocizna: 800-1100 zï
Do kosztów caïego wodnego ogrzewania podïogowego naleĝy doliczyÊ koszt
rozdzielacza, pompy obiegowej, zaworu
czterodrogowego: ok. 1500 zï
Caïkowity koszt: 3155–3945 zï

Èczny koszt materiaïów: 1180–1930 zï
Robocizna: 700–950 zï
Caïkowity koszt: 1880–2880 zï

Wodne ogrzewanie podïogowe jest o 30–40 % droĝsze inwestycyjnie niĝ
tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe. Ogrzewanie elektryczne natomiast
pod wzglÚdem nakïadów jest tañsze od wodnego i grzejnikowego, ale ze
wzglÚdu na wysokie ceny energii elektrycznej droĝsze w eksploatacji.
REKLAMA

BD7_TwojDom_podlogowka.indd 68

2008-08-20 15:32:49

