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PRZEGLĄD RYNKU

ogrzewanie

rgumentem przemawiaj¹cym za jedynie dogrzewaniem domu energi¹
elektryczn¹ jest jej wysoka cena. Z drugiej
jednak strony jest to czysty noœnik energii, nie produkuj¹cy spalin, nie powoduj¹cy zagro¿enia wybuchem. W niektórych
przypadkach mo¿e siê okazaæ, ¿e ogrzewanie elektryczne jest jedynym mo¿liwym do zastosowania. Niezdecydowanym
warto wspomnieæ, ¿e instalacja jest bardzo prosta, a mo¿liwoœæ korzystania z tañszej, tzw. nocnej taryfy, znacznie ogranicza koszty eksploatacji.

A

PRĄDEM
Wiêkszoœæ z nas ogrzewanie domu urz¹dzeniami
elektrycznymi uwa¿a za rozwi¹zanie korzystne
w tzw. okresie przejœciowym, gdy nie dzia³a
centralne ogrzewanie. Ale przecie¿ pr¹d mo¿e
byæ jedynym Ÿród³em ciep³a.
Anna Grocholska

fot. LVI

Grzejniki olejowe
Noœnikiem ciep³a w grzejniku olejowym jest wype³niaj¹cy jego wnêtrze olej,
w którym zatopiona jest grza³ka elektryczna.
Grzejniki olejowe mog¹ mieæ postaæ
p³yty – g³adkiej lub rowkowanej; mog¹
byæ stoj¹ce lub do zawieszenia na œcianie 1. Grzejniki w formie tradycyjnych
¿eberek 2 s¹ znacznie ciê¿sze, dlatego

1 Grzejnik p³ytowy mo¿e mieæ stosunkowo
nisk¹ temperaturê powierzchni (fot. LVI)

2 Olejowy grzejnik ¿eberkowy jest ciê¿ki; kó³ka
u³atwiaj¹ jego przestawianie (fot. De Longhi)
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Ogrzewanie prądem
produkowane s¹ wy³¹cznie jako przenoœne. Wyposa¿one s¹ w nó¿ki lub w kó³ka,
u³atwiaj¹ce ich przestawianie.
Olej doœæ dobrze akumuluje ciep³o,
ale czas stygniêcia grzejnika zale¿y m.in.
od jego budowy. Wolniej wych³adzaj¹ siê
grzejniki ¿eberkowe, gdy¿ znajduje siê
w nich wiêcej oleju.
Do regulacji temperatury s³u¿y termostat. Wy³¹czy on urz¹dzenie po osi¹gniêciu zadanej temperatury, a gdy olej
wystygnie – w³¹czy je ponownie. Dro¿sze
grzejniki maj¹ zabezpieczenie, które wy³¹czy urz¹dzenie, jeœli grza³ka wynurzy
siê z oleju – np. gdy grzejnik zostanie
przewrócony. Niektóre modele s¹ te¿ wyposa¿one w nawil¿acz powietrza.
Wad¹ grzejników olejowych ¿eberkowych i niektórych p³ytowych jest to, ¿e
ich powierzchnia mocno siê nagrzewa, co
mo¿e spowodowaæ oparzenie. S¹ jednak
takie modele grzejników p³ytowych, których powierzchnia ma stosunkowo nisk¹
temperaturê.

œredniej bliskoœci wanny, brodzika czy
umywalki.

P³yty grzejne
P³yta grzejna jest jednym z rodzajów
grzejników elektrycznych. Oddaje ona
ciep³o na drodze promieniowania.
W handlu dostêpne s¹ dwa rodzaje
p³yt. Pierwszy to p³yta, na której jest
nadrukowany obwód elektryczny. Najczêœciej p³yty s¹ stalowe, pokrywane
emali¹ 4. Ich powierzchnia nagrzewa siê
do bardzo wysokiej temperatury – nawet
180°C. Rzadziej mo¿na spotkaæ p³yty
szklane. Drugie rozwi¹zanie konstrukcyjne polega na zatopieniu przewodu
grzejnego w masie ceramicznej, która pokrywa kamienn¹ p³ytê od strony œciany.
Taki grzejnik znakomicie akumuluje ciep³o. W handlu dostêpne s¹ g³ównie p³yty
marmurowe i granitowe. Dziêki wygl¹dowi naturalnego kamienia mog¹ stanowiæ
interesuj¹cy element dekoracyjny 5.

Piece akumulacyjne
Promienniki
Stosuje siê promienniki podczerwieni 3. S³u¿¹ one do krótkotrwa³ego,
ale intensywnego ogrzewania pomieszczeñ. Umieszczony z ty³u za elementem
grzejnym tzw. reflektor odbija ciep³o,
dziêki czemu zwiêksza siê intensywnoœæ
promieniowania.
Promienniki szczególnie nadaj¹
siê do ³azienek, pamiêtaæ jednak nale¿y,
¿e nie mog¹ znajdowaæ siê w bezpo3 Promiennikiem podczerwieni mo¿emy szybko dogrzaæ ³azienkê (fot. Airelec)

Wewn¹trz stalowej obudowy pieca
znajduje siê materia³ akumuluj¹cy ciep³o:
ceg³y szamotowe lub – coraz czêœciej –
magnezytowe. Mog¹ siê one nagrzewaæ
prawie do 500°C.
Piec pobiera i akumuluje ciep³o podczas fazy ³adowania, a oddaje je w fazie
roz³adowania. W handlu dostêpne s¹ piece z roz³adowaniem statycznym i – bardziej nowoczesne – z roz³adowaniem dynamicznym 6. W tych pierwszych

5 Kamienna p³yta (tu konglomerat granitu)
bardzo dobrze akumuluje ciep³o (fot. LVI)

4 Stalowa emaliowana p³yta grzejna to najczêœciej spotykane rozwi¹zanie (fot. Bursa)

6 Piece akumulacyjne: u góry – ze statycznym roz³adowaniem i wymuszonym obiegiem
powietrza, u do³u – z roz³adowaniem dynamicznym (fot. Domgos)
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PRZEGLĄD RYNKU
(zreszt¹ tañszych i prostszych) ciep³o
jest wypromieniowywane przez obudowê. W niektórych modelach ten proces
jest wzbogacony o konwekcjê. Mianowicie, wewn¹trz pieca znajduje siê pionowy kana³, do którego nap³ywa od do³u
zimne powietrze, a ogrzane unosi siê do
góry. Modu³y konwekcyjny i akumulacyjny mog¹ pracowaæ jednoczeœnie.
Uruchamiaj¹c modu³ konwekcyjny uzyskujemy ciep³o natychmiast, bez koniecznoœci czekania na w³¹czenie siê
pieca np. w nocy.
W piecach z roz³adowaniem dynamicznym, przep³yw powietrza jest wymuszony przez wentylator; wylot ciep³ego powietrza znajduje siê u do³u pieca.
Ciep³o jest niemal w ca³oœci oddawane
przez konwekcjê.
Piece akumulacyjne maj¹ regulacjê poziomu na³adowania, termostat i automatykê steruj¹c¹ procesem ³adowania i roz³adowywania. Ich moc powinna byæ dobrana do
wielkoœci pomieszczenia oraz zapotrzebowania na ciep³o. Jeœli kupimy piec wiêkszy
ni¿ potrzeba, zap³acimy za niego wiêcej, a i
tak nie wykorzystamy zapasu mocy. Wiêkszoœæ producentów przyjmuje, ¿e moc pieca akumulacyjnego powinna byæ 2,2 razy
wiêksza ni¿ zapotrzebowanie na ciep³o.
Najlepiej jednak poprosiæ o wyliczenie mocy w punkcie sprzeda¿y.
Piece akumulacyjne mog¹ byæ jedynym Ÿród³em ciep³a w domu. Ma to jed-

>>

nak sens tylko wtedy, gdy mo¿emy korzystaæ z tañszej nocnej taryfy.

Ogrzewanie pod³ogowe
Ogrzewanie pod³ogowe jest bardzo
wskazane dla ludzi, poniewa¿ gwarantuje
korzystny rozk³ad temperatury w pomieszczeniu – przyk³adowo, przy temperaturze pod³ogi wynosz¹cej 24°C, na wysokoœci g³owy jest 19°C. Dziêki temu dobrze siê czujemy.
Zale¿nie od potrzeb mo¿na stosowaæ
kable grzejne, maty i folie grzejne.
Kable grzejne uk³ada siê w nowo budowanych domach. Mog¹ byæ jedno- lub
dwu¿y³owe. Kabel jedno¿y³owy musi byæ
tak u³o¿ony, aby mo¿na by³o po³¹czyæ jego oba koñce z kablem tzw. zimnym, który z kolei musi byæ doprowadzony do
puszki elektrycznej 7. Kabel dwu¿y³owy
sk³ada siê z dwóch u³o¿onych równolegle
przewodów (¿y³) – zasilaj¹cego i powrotnego. Tak wiêc tylko jeden koniec kabla
pod³¹cza siê do przewodu „zimnego” 8.
Warto zauwa¿yæ, ¿e kabel dwu¿y³owy
nie generuje zak³óceñ elektromagnetycznych, gdy¿ pr¹dy p³yn¹ce w obu ¿y³ach
w kierunkach przeciwnych wytwarzaj¹
wzajemnie znosz¹ce siê pola elektromagnetyczne.
W handlu dostêpne s¹ kable o mocy
od 10 do 25 W/m.b., sprzedawane w zwojach o d³ugoœci od kilku do kilkudziesiêciu metrów. Odleg³oœæ pomiêdzy „nitka-

Ogrzewanie pod³ogowe akumulacyjne

Przep³ywaj¹cy przez elementy grzejne pr¹d nagrzewa warstwê betonu, która magazynuje ciep³o,
a nastêpnie oddaje je do pomieszczenia. Je¿eli warstwa ta jest odpowiednio gruba – 7-15 cm – uzyskujemy ogrzewanie akumulacyjne. Mo¿e ono pobieraæ energiê w nocy, w czasie obowi¹zywania tañszej II
taryfy, i oddawaæ w dzieñ. Taki system charakteryzuje siê jednak spor¹ bezw³adnoœci¹ ciepln¹. Jego zastosowanie ma ponadto sens jedynie wówczas, gdy pod³o¿e jest bardzo dobrze zaizolowane termicznie.

!

Zapamiêtaj

Maksymalna temperatura pod³ogi
w pomieszczeniach, w których przebywaj¹ ludzie nie powinna przekraczaæ: 26°C
w pokojach 34°C w ³azienkach. W strefach
tzw. brzegowych, czyli pod oknami
i wzd³u¿ œcian zewnêtrznych temperatura
musi byæ wy¿sza, ale nie powinna przekraczaæ 35°C.

mi” kabla zale¿y od jego mocy i rodzaju
posadzki. Odleg³oœæ ta nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 5 cm, ani wiêksza ni¿ 20 cm.
Przyk³adowo, dla kabla o mocy 15 W/m.b.,
przy posadzce wykonanej z kamienia i materia³u ceramicznego, powinna ona wynosiæ 10 cm, przy posadzce z PVC – 12 cm
i przy posadzce drewnianej, panelowej
oraz z wyk³adziny dywanowej – 14 cm.
Maty grzejne stosuje siê podczas remontu domu. Mo¿na je uk³adaæ na istniej¹cej posadzce ceramicznej, kamiennej
lub drewnianej. Matê pokrywa siê cienk¹
warstw¹ zaprawy klej¹cej, dziêki czemu
nie podnosi siê zbytnio poziom pod³ogi,
nie zwiêksza siê te¿ jej ciê¿ar.
Mata ma bardzo ma³¹ gruboœæ – ok.
3 mm, wykonana jest z siatki z w³ókna
szklanego, w któr¹ wpleciony jest przewód grzejny o ma³ym przekroju 9. Przewód mo¿e byæ zasilany jedno- lub dwustronnie. Mata zasilana dwustronnie jest
nieco cieñsza. Moc dostêpnych mat to
100-160 W/m2. S³absze wystarcz¹ w przypadku, gdy mata ma jedynie dogrzewaæ
pomieszczenie. Mocniejsze instaluje siê,
gdy ogrzewanie pod³ogowe stanowi jedyne Ÿród³o ciep³a.

9 Matê grzejn¹ mo¿na uk³adaæ na istniej¹cej
7 Oba koñce kabla jedno¿y³owego musz¹ byæ

8 Kabel dwu¿y³owy jest zasilany jednostronnie

pod³¹czone do przewodu „zimnego”
czujnik

przewód
„zimny”
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czujnik

kabel jedno¿y³owy

przewód
„zimny”

kabel dwu¿y³owy

posadzce (fot. Elektra)

ogrzewanie.qxd

05-04-27

14:44

Page 183

Ogrzewanie prądem

- Mat¹ elektryczn¹, sprzedawan¹ jako zestaw, mo¿na pokryæ ca³e pomieszczenie
(fot. Elektra)

! Dobór termostatu znacz¹co wp³ywa na jakoœæ i obni¿kê kosztów dzia³ania systemu
ogrzewania pod³ogowego (fot. Thermoval)

Maty produkowane s¹ w kilku szerokoœciach – standardowo jest to 40, 50 cm,
a ponadto 60 i 100 cm. Dostêpne s¹ te¿
maty wê¿sze – 30 cm – co u³atwia monta¿
na p³aszczyznach o skomplikowanym
kszta³cie. D³ugoœæ indywidualnie dopasowuje siê do potrzeb klienta. Najczêœciej
gotowe zestawy umo¿liwiaj¹ pokrycie od
0,5 do prawie 19 m2 powierzchni -.
Niektórzy producenci oferuj¹ specjalne maty grzejne przeznaczone do
pod³óg panelowych. Mata jest zbudowana z podwójnie izolowanego przewodu
grzejnego o œrednicy 2 mm. Przewód
grzejny znajduje siê na siatce zamocowanej na folii aluminiowej o szerokoœci
50 cm. Mata do pod³óg panelowych ma
moc 60 W/m2 !.
Maty grzejne s¹ sprzedawane z zestawach monta¿owych wraz w czujnikiem
temperatury i programatorem @.
Folie grzejne równie¿ s¹ stosowane
przede wszystkim w ju¿ istniej¹cych domach i tak jak maty, nie zwiêkszaj¹ ciê¿aru pod³ogi. Produkowane s¹ z p³askich
drutów aluminiowych zatopionych w folii poliestrowej #. S¹ jeszcze cieñsze od

@ Maty kupuje siê razem z czujnikiem temperatury i termostatem (fot. Devi)
mat – maj¹ ok. 0,2 mm gruboœci. Sprzedawane s¹ w zestawach sk³adaj¹cych siê
z modu³ów. Awaria jednego modu³u nie
zak³óca dzia³ania ca³ego systemu. Dostêpne w handlu folie maj¹ moc 6090 W/m2. Folie najczêœciej maj¹ szerokoœæ
60 cm. Mo¿na je docinaæ na d³ugoœæ stosownie do potrzeb.
Sterowanie temperatur¹ ogrzewania
pod³ogowego jest mo¿liwe dziêki termoREKLAMA
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REKLAMA

# Folia grzewcza jest jeszcze cieñsza ni¿
mata (fot. Luxbud)

statowi. Mo¿na programowaæ ustawienia
w cyklu dobowym czy tygodniowym. Termostaty mog¹ byæ wyposa¿one w czujniki
pod³ogowe i powietrzne, a bardziej skomplikowane – w mikroprocesor z zegarem
steruj¹cym.
I

Info Rynek
Firmy:
Grzejniki olejowe
EAST TRADING COMPANY
(dystr. DE LONGHI)
(22) 871 76 00 www.ardo.com.pl
LVI PRODUKTER
(22) 444 47 22 www.lvi.pl

Promienniki
BRABORK (Airelec)
(22) 457 68 15 www.brabork.pl
LVI PRODUKTER
(22) 444 47 22 www.lvi.pl

P³yty grzejne
BURSA
(58) 622 14 44

www.bursa.pl

LVI PRODUKTER
(22) 444 47 22 www.lvi.pl

Piece akumulacyjne
DOMGOS
(32) 243 90 00

GLEN DIMPLEX POLSKA
(61) 842 58 05

Ogrzewanie pod³ogowe elektryczne
AEG TECHNIKA GRZEWCZA
(22) 868 05 80 www.AEGtechnikagrzewcza.pl
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www.devi.com.pl

EKO-TERM
(22) 651 01 71

www.eko-term.com.pl

ELEKTRA
(22) 843 32 82

www.elektra.pl

EMUZ
(58) 682 36 74

www.emuz.com.pl

ENSTO
(58) 692 40 00

www.enstopol.com.pl

LUXBUD
(22) 839 90 22

www.luxbud.com.pl

NOVOTERM
(91) 485 35 07

www.novoterm.pl

POLARHEAT
(42) 655 95 00 w. 25 www.polarheat.pl
RAYCHEM POLSKA
(22) 545 29 50 www.tycothermal.pl
THERMOVAL POLSKA
(22) 853 27 27 www.thermovalpolska.pl

www.domgos.pl

ELEKTROTERMIA
(12) 415 75 22 www.elektrotermia.com.pl

BALTIPOL
(22) 780 43 12

DEVI
(22) 639 73 48

www.baltipol.com.pl

Co, za ile:
Grzejniki olejowe
– p³ytowy (jedna p³yta), elektroniczny termostat,
moc 1000 W – od 790 z³;
– ¿eberkowy – od 230 z³.

Promienniki
– promiennik ciep³a z termostatem elektronicznym, poziomy, wymiary: d³ugoœæ 57 cm, wysokoœæ 45 cm, moc 1000 W – od 700 z³.

P³yty grzewcze
– p³yta grzewcza stalowa, moc 100 W – od 1500 z³;
– p³yta kamienna (granit) bia³a, elektroniczny termostat, moc 1000 W – od 2200 z³.

Piece akumulacyjne
– z dynamicznym roz³adowaniem:
moc 2 kW, ogrzewana kubatura 30 m3 – od 1100 z³;
moc 4 kW, kubatura 60 m3 – od 1600 z³
– z roz³adowaniem statycznym z wymuszonym
obiegiem powietrza:
moc 2 kW, kubatura 20 m3 – od 750 z³;
moc 4 kW, kubatura 60 m3 – od 1200 z³.

Ogrzewanie pod³ogowe
elektryczne
– kable grzewcze:
moc 280 W, d³ugoœæ 15 m – od 130 z³;
moc 430 W, d³ugoœæ 23 m – od 180 z³;
– maty grzewcze:
moc 150 W, wymiary 40x270 cm, zasilanie jednostronne, do uk³adania pod terakot¹ – od 450 z³;
moc 700 W, wymiary 80x650 cm, zasilanie jednostronne, do uk³adania pod terakot¹ – od 800 z³;
moc 1000 W, wymiary 30x200 cm, zasilanie
dwustronne – od 190 z³;
– folia grzewcza:
szerokoœæ 60 cm, d³ugoœæ zale¿y od przeznaczenia, poniewa¿ ogólna moc folii nie mo¿e przekroczyæ 2200 W, np. do monta¿u pod panele
drewniane – 60 W, do monta¿u pod panele laminowane – 80 W – od 75 z³/m.b.; koszt przygotowania zestawu oraz 5-m kabla przy³¹czeniowego – ok. 60 z³.
Podajemy ceny brutto.

