REPORTA¿ Z BUDOWY

Maty
kapilarne
latem chïodzÈ,
zimÈ grzejÈ

Wiadomo, ĝe pompa ciepïa
najlepiej wspóïpracuje
z podïogówkÈ. Duĝa
bezwïadnoĂÊ cieplna
podïogówki czasem moĝe
byÊ wadÈ. Na przykïad
w funkcji chïodzenia latem.
Lepszym rozwiÈzaniem sÈ
maty kapilarne w suficie
lub w Ăcianach.
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Wiesïaw Kamiñski z ĝonÈ urzÈdzajÈ wïaĂnie 82 metrowe mieszkanie na
drugim piÚtrze w nowo wybudowanym bloku na Saskiej KÚpie w Warszawie. On jest hydraulikiem prowadzÈcym wïasnÈ firmÚ instalacyjnÈ,
ona malarkÈ, która na jakiĂ czas zrezygnowaïa ze swej artystycznej pasji
i pomaga mÚĝowi w prowadzeniu interesów. Twórcza natura daje jednak
znaÊ o sobie. Klienci Wiesïawa Kamiñskiego bardzo czÚsto korzystajÈ
wiÚc z jej porad dotyczÈcych wystroju wnÚtrz i oĂwietlenia.
InnÈ pasjÈ maïĝeñstwa Kamiñskich jest ĝycie w harmonii z naturÈ.
Duĝy wpïyw na ich postawÚ miaïa miÚdzy innymi krewna mieszkajÈca
w USA. BÚdÈc lekarzem onkologiem zauwaĝyïa, ĝe spoïeczeñstwo amerykañskie ĝyje w sposób bardzo niezdrowy i hoïduje przyzwyczajeniom,
które prowadzÈ do wielu ciÚĝkich chorób.
– Niezdrowa jest nie tylko dieta made in USA – stwierdza Wiesïaw
Kamiñski – lecz równieĝ sposób budowania tamtejszych domów. Siostra
ĝony zauwaĝyïa miÚdzy innymi, ĝe zbyt wiele uĝywanych tam materiaïów
konstrukcyjnych i Ăciennych wydziela szkodliwe zwiÈzki chemiczne,

Maty kapilarne

Pompa ciepïa ustawiona jest na wspaniaïym
rozlegïym patio, na którym oprócz miejsc
wydzielonych dla poszczególnych mieszkañ
(peïniÈcych rolÚ tarasów) jest równieĝ czÚĂÊ
dostÚpna dla wszystkich mieszkañców (peïniÈca
rolÚ podwórka dla dzieci oraz ogrodu). UrzÈdzenie
spoczywa na utwardzonym podïoĝu i docelowo
bÚdzie pokryte konstrukcjÈ z siatki imitujÈcÈ
rzeěbÚ

Maty kapilarne
wymagajÈ bardzo
starannego rozïoĝenia
i umocowania na
powierzchni sufitu…

Powierzchnia sufitu jest wyïoĝona matÈ
izolacyjnÈ skïadajÈcÈ siÚ z weïny mineralnej
(2 cm), która pokryta jest warstwÈ folii
aluminiowej wzmocnionej siatkÈ. DziÚki temu
efekty pracy grzewczej i chïodniczej rurek
kapilarnych kierowane sÈ w dóï. Mata peïni
równieĝ rolÚ dodatkowej izolacji akustycznej

...a nastÚpnie
przykrywane sÈ warstwÈ
z pïyt gipsowo-kartonowych.
Maty nie sÈ ukïadane w ïazience,
poniewaĝ w przypadku kÈpieli czujnik punktu
rosy natychmiast odciÈïby tÚ czÚĂÊ instalacji

a osïawione air condition, to bardzo czÚsto
przyczyna groěnych chorób. Postanowiïa
wiÚc daÊ dobry przykïad. ¥ciÈgnÚïa z Europy
szereg zdrowych materiaïów, takich jak
chociaĝby YTONG oraz technologii, wĂród
których najwaĝniejszÈ wydaje siÚ niemiecki
system mat kapilarnych BEKA, mogÈcy
wspóïpracowaÊ z pompami ciepïa i z powodzeniem zastÚpujÈcy tradycyjnÈ klimatyzacjÚ
nawiewowÈ.

Wiesïaw Kamiñski poznaï to nowoczesne
rozwiÈzanie bardzo dobrze, gdyĝ to wïaĂnie
on montowaï maty w sufitach liczÈcego
1200 m2 domu w USA. Wróciï do Polski
z mocnym postanowieniem, ĝe równieĝ
w swoim domu zastosuje takie wïaĂnie
rozwiÈzanie.
Maty kapilarne wykonane z polipropylenu
mogÈ byÊ stosowane zarówno w ogrzewaniu-ziÚbieniu sufitowym, jak i Ăciennym czy

podïogowym. Niewielkie odlegïoĂci miÚdzy
rurkami sprawiajÈ, ĝe system dziaïa bardzo
efektywnie, a temperatury rozkïadajÈ siÚ
równomiernie.
– W mieszkaniu pañstwa Kamiñskich maty
kapilarne uïoĝone bÚdÈ na suficie i przykryte pïytami gipsowo-kartonowymi, ale
z powodzeniem moĝna je równieĝ zatapiaÊ
w tynku. Rureczki majÈ od 3,5 do 4,5 mm
w zaleĝnoĂci od tego czy sÈ przeznaczone
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Szafka z ukïadem sterowania wykorzystujÈcym
przekaěniki mechaniczne. Projektant Tomasz
¥wierczek Ăwiadomie zrezygnowaï z peïnej
elektroniki. Przekaěniki mechaniczne majÈ
bowiem tÚ zaletÚ, ĝe przy niskich napiÚciach ich
ĝywotnoĂÊ moĝe siÚgnÈÊ nawet 50 lat. Ponadto
w razie awarii nie powodujÈ wyïÈczenia caïego
systemu ogrzewania-ziÚbienia, ale przestaje
dziaïaÊ tylko pewien jego fragment

„Mata kapilarna powstaje z mniejszych
elementów, które moĝna ze sobÈ ïÈczyÊ” –
mówi inwestor Wiesïaw Kamiñski

a

b

Czujniki punktu rosy zamontowane
sÈ w kaĝdym pokoju na suficie
i w razie powstania warunków
sprzyjajÈcych skraplaniu siÚ
pary wodnej wyïÈczajÈ instalacjÚ
w pomieszczeniu

Rozdzielacz zasilenia z zamontowanym
siïownikiem. Siïowników takich bÚdzie w sumie
6. Ich zadaniem jest reagowanie na sygnaïy
z czujników temperatury lub czujników punktu
rosy i ewentualne zamykanie danego obiegu (a).
Rozdzielacz powrotu z regulacjÈ przepïywu (b)

do umieszczenia w Ăcianie, suficie, czy teĝ
podïodze – mówi Tomasz ¥wierczek przedstawiciel firmy HENNLICH sp. z o.o., która
zaprojektowaïa instalacjÚ oraz dostarczyïa
maty, czujniki, urzÈdzenia sterujÈce oraz
powietrznÈ pompÚ ciepïa.
To ostatnie urzÈdzenie zostaïo wybrane
przede wszystkim ze wzglÚdu na cichoĂÊ
pracy, co w bloku zasiedlonym przez dziesiÈtki rodzin ma bardzo duĝe znaczenie.
Z racji tego, ĝe jest to pompa powietrzna, jej
moĝliwoĂci sÈ ograniczone. Grzeje ona bowiem tylko do temperatury -8oC na zewnÈtrz.
Jednak w przypadku bloku wytwarzanie

ciepïa ma znaczenie drugorzÚdne, poniewaĝ
jest on wyposaĝony w system centralnego
ogrzewania. Grzanie za pomocÈ pompy
moĝe jedynie obniĝyÊ rachunki za czynsz.
Natomiast w przypadku ziÚbienia urzÈdzenie
takĝe sprawdza siÚ nawet w czasie najwiÚkszych upaïów. Pompa ciepïa ma niewielkie
wymiary 85x66x45 cm, a jej wydajnoĂÊ
chïodnicza wynosi 5,5 kW (wydajnoĂÊ
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grzewcza – 6,65 kW). Maty sÈ wspaniaïÈ
alternatywÈ dla klimatyzacji nawiewowej.
Nie powodujÈ zbÚdnego ruchu powietrza,
nie obniĝajÈ nadmiernie temperatury,
nie wymagajÈ nieustannego odkaĝania
i odgrzybiania, nie szkodzÈ roĂlinom domowym… DajÈ natomiast efekt naturalnie
chïodnego (a nie wyziÚbionego) pomieszczenia z jakim moĝna siÚ zetknÈÊ na przykïad
w starych budowlach. W przeciwieñstwie
do klasycznego ogrzewania podïogowego,
czy Ăciennego, które ma duĝÈ bezwïadnoĂÊ,
maty kapilarne reagujÈ bardzo szybko na
zmiany temperatury. W ciÈgu kilkunastu
minut moĝna osiÈgnÈÊ w pomieszczeniu
zadanÈ temperaturÚ.
W kaĝdym pokoju znajduje siÚ nie tylko
regulator temperatury, ale teĝ umieszczony
w suficie czujnik punktu rosy. Pozwala to
uniknÈÊ przypadkowego wytrÈcenia siÚ
kropel wody na chïodnej powierzchni.
Do instalacji w 80 metrowym mieszkaniu
potrzebnych bÚdzie okoïo 35 litrów wody.
Przyjmuje siÚ, ĝe maty zawierajÈ 0,13 l/m2.
Pozostaïa czÚĂÊ wypeïniaÊ bÚdzie rury
doprowadzajÈce i rozdzielacze. Aby uniknÈÊ
kïopotów zwiÈzanych z osadzaniem siÚ róĝnych substancji mineralnych w kapilarach,
maïĝeñstwo Kamiñskich zdecydowaïo, ĝe do
wypeïnienia instalacji uĝyjÈ, zamiast zwykïej wody z wodociÈgu, wodÚ destylowanÈ.
– DziÚki temu bÚdziemy mogli zapomnieÊ
o wszelkich problemach z systemem – podkreĂla Wiesïaw Kamiñski. – Naprawa kapilarek jest równieĝ prosta. W razie uszkodzenia
zasklepia siÚ je poprzez zgrzewanie.
Koszt urzÈdzeñ (czujników, sterowania
i pompy ciepïa) oraz mat wynosi w przypadku inwestycji maïĝeñstwa Kamiñskich
okoïo 24 tysiÚcy zïotych. Do tego naleĝy
jeszcze dodaÊ koszty materiaïów na sufity
podwieszane (3 tys.), a takĝe ich wykonanie (4 tys.). Koszty montaĝu mat moĝna
pominÈÊ, poniewaĝ prace te wykonywane
sÈ siïami pracowników firmy naleĝÈcej do
wïaĂciciela mieszkania. (m.ĝ.)

Maty sÈ wspaniaïÈ alternatywÈ
dla klimatyzacji nawiewowej

