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Wdomach jednorodzinnych ogrze-
wanie pod³ogowe najczêœciej stosu-

je siê w salonach wyk³adanych ok³adzina-
mi ceramicznymi lub naturalnym kamie-
niem, a tak¿e w ³azienkach, kuchniach
czy holach. 

Chocia¿ mo¿e byæ jedynym systemem
grzewczym w domu, to czêœciej stosuje siê
je w uk³adach mieszanych. Oznacza to,
¿e ogrzewanie pod³ogowe montuje siê na
parterze w salonie, jadalni, kuchni oraz
³azienkach, natomiast grzejniki instaluje
siê na piêtrze, w sypialniach czy pokojach
z wiêksz¹ iloœci¹ mebli. 

Dlaczego warto wybraæ
wodne?
Du¿¹ zalet¹ wodnego ogrzewania

pod³ogowego jest jego energooszczêd-
noœæ. Mo¿na bowiem obni¿yæ temperatu-
rê w ogrzewanym pomieszczeniu nie
zmniejszaj¹c przy tym komfortu cieplne-
go. Gdy temperatura powietrza w po-
mieszczeniu bêdzie obni¿ona o 2-3°C,
oszczêdnoœæ energii zu¿ywanej na ogrze-
wanie domu siêgnie 10-15%. 

Obni¿enie kosztów eksploatacyjnych
jest mo¿liwe równie¿ dziêki temu, ¿e
uk³ad ogrzewania pod³ogowego jest zasi-
lany wod¹ o ni¿szej temperaturze ni¿
w przypadku tradycyjnych systemów
z grzejnikami. Jest to system niskotem-
peraturowy, a to oznacza, ¿e temperatura
wody zasilaj¹cej nie przekracza 55°C. Po-
zwala to na zastosowanie, jako Ÿród³a cie-
p³a, wysokosprawnych kot³ów gazowych,
równie¿ kondensacyjnych, a tak¿e nowo-
czesnych, niekonwencjonalnych urz¹-
dzeñ, takich jak pompy ciep³a czy kolek-
tory s³oneczne �. Ogrzewanie pod³ogowe
dobrze sprawdza siê we wspó³pracy z ko-
t³ami kondensacyjnymi, które osi¹gaj¹
najwy¿sz¹ sprawnoœæ w³aœnie w instala-
cjach o niskich parametrach pracy. 

Tak wiêc, system wodnego ogrzewa-
nia pod³ogowego mo¿e byæ stosowany
w domach ogrzewanych gazem, olejem
opa³owym, albo niekonwencjonalnymi
noœnikami energii. 

Konieczny projekt
Aby w przysz³oœci mo¿na by³o w pe³ni

cieszyæ siê zaletami i mo¿liwoœciami
ogrzewania pod³ogowego, trzeba zleciæ
wykonanie projektu. Zrobi go in¿ynier
z uprawnieniami. Koszty wykonania pro-
jektu nie s¹ wysokie w porównaniu z na-
k³adami finansowymi, jakie trzeba ponieœæ
na wykonanie systemu oraz zakup automa-
tyki, tak aby w przysz³oœci mo¿na by³o
oszczêdzaæ. Zw³aszcza, ¿e póŸniejsze po-
prawki na pewno bêd¹ bardzo kosztowne,
jeœli w ogóle bêd¹ mo¿liwe. Po zamonto-
waniu grzejnika pod³ogowego nie bêdzie
mo¿na  zmieniæ jego wielkoœci, a wiêc i ilo-
œci ciep³a jak¹ oddaje do pomieszczenia.
W projekcie okreœlone s¹ m.in. parametry
pracy instalacji, materia³ rur, ich œrednice
i gruboœæ œcianek, sposób u³o¿enia w po-
mieszczeniu, w tym tak¿e odleg³oœæ miê-
dzy przewodami, rozmieszczenie rozdzie-
laczy i sposób regulacji systemu. 
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Ogrzewanie pod³ogowe to luksus, na który wielu
z nas mo¿e sobie pozwoliæ. Prawid³owo wykonane,

gwarantuje u¿ytkownikom nie tylko komfort cieplny,
ale przynosi wymierne korzyœci finansowe

w czasie eksploatacji.
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fot. Purmo

Red.: O zaletach i ograniczeniach ogrze-
wania pod³ogowego piszemy na str. 68
w artykule „Pod³ogówka – dlaczego
warto”.



Moc grzejnika pod³ogowego okreœla
siê na podstawie zapotrzebowania na ciep³o
danego pomieszczenia. Jednostkowe zapo-
trzebowanie na ciep³o oblicza siê dziel¹c
normatywne zapotrzebowanie na ciep³o
i na wentylacjê przez powierzchnie ogrze-
wane. Przy za³o¿onej temperaturze powie-
trza +20°C wartoœci te nie powinny prze-
kraczaæ 100 W/m2. Przyjmuje siê, ¿e opty-
malne wartoœci zapotrzebowania na ciep³o
wynosz¹ 120-150 W/m2 dla ³azienek
i przedsionków, a 80-100 W/m2 dla pozo-
sta³ych pomieszczeñ, zawsze w odniesieniu
do ca³kowitej powierzchni pomieszczenia.

Elementy systemu
Ogrzewanie pod³ogowe sk³ada siê z:

■ rur grzewczych; 
■ izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej;
a czêsto równie¿ dŸwiêkoch³onnej;
■ warstwy betonu rozprowadzaj¹cej cie-
p³o (np. jastrychu);
■ elementów mocowañ rur i przykrycia;
■ rozdzielacza wraz z systemem regulacji;
■ materia³ów dylatacyjnych i kompensu-
j¹cych rozszerzanie cieplne pod³ogi.

Ogrzana w kotle lub innym Ÿródle
ciep³a woda trafia do rozdzielacza. Od

rozdzielacza rozprowadzone s¹ po po-
mieszczeniu przewody w formie zam-
kniêtych pêtli �. Ich pocz¹tki i koñce
po³¹czone s¹ z rozdzielaczem. Rury u³o-
¿one s¹ na izolacji cieplnej i przeciwwil-
gociowej �, a na nich u³o¿ona jest war-
stwa jastrychu, przykryta od góry po-
sadzk¹. Ciep³a woda z rozdzielacza tra-
fia do systemu przewodów i kr¹¿¹c

w nim oddaje ciep³o do warstwy jastry-
chu, a dalej przez posadzkê do pomiesz-
czenia.

Rury
Powinny byæ trwa³e, odporne na

odpowiedni¹ temperaturê i ciœnienie.
W praktyce oznacza to, ¿e rury musz¹
byæ przystosowane do pracy w tempera-
turze do 70°C i ciœnieniu roboczym do
0,3 MPa. Musz¹ te¿ byæ szczelne na dy-
fuzjê tlenu, który mo¿e powodowaæ ko-
rozjê stalowych elementów instalacji, np.
kot³ów. Do ogrzewania pod³ogowego sto-
suje siê: rury z tworzyw sztucznych
z barier¹ antydyfuzyjn¹, wielowarstwo-
we z wk³adk¹ aluminiow¹ oraz mie-
dziane �. Najczêœciej u¿ywane tworzy-
wa to polibutylen oraz polietylen siecio-
wany, rzadziej – polipropylen z uwagi na

71
Dom 10 2 0 0 4budujemy

� Ogrzewanie pod³ogowe doskonale wspó³pracuje z nowoczesnymi Ÿród³ami ciep³a, takimi jak
pompy ciep³a (fot. Stiebel Eltron)

� Schemat ogrzewania pod³ogowego jako podstawowego systemu grzewczego

œciana
pianka poliuretanowafolia

rury grzewcze styropian

p³ytki terakoty

beton

� Uk³ad warstw w pomieszczeniu z ogrzewa-
niem pod³ogowym

Pod rurami musi byæ izolacja cieplna i przeciwoblodzeniowa

miejsce na kominek

miejsce na szafki kuchenne
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jego sztywnoœæ i trudnoœci zwi¹zane
z monta¿em systemu �.

Œrednice przewodów to 12, 14, 16, 17
i 22 mm. Zwykle jeden producent oferuje
przewody w dwóch, trzech wielkoœciach.
Rury sprzedawane s¹ w zwojach ró¿nej
d³ugoœci. Wykonawca tak powinien do-
bieraæ d³ugoœæ przewodów, aby poszcze-
gólne pêtle uk³adane by³y z jednego od-
cinka. Dziêki temu unika siê po³¹czeñ rur
w pod³odze, a wiadomo, ¿e miejsca po³¹-
czeñ bardziej od innych nara¿one s¹ na
powstawanie nieszczelnoœci. 

Jak uk³adaæ przewody
Odleg³oœci miêdzy przewodami mu-

sz¹ byæ zgodne z projektem. Zaleca siê,
aby wynosi³y od 10 do 30 cm. Im s¹ mniej-
sze, tym bardziej wyrównana jest tempera-
tura pod³ogi. Na 1 m2 powierzchni zwykle
uk³ada siê œrednio 5-6 metrów rur. 

Rury uk³ada siê w pêtle. W pomiesz-
czeniu, zale¿nie od jego wielkoœci, mo¿e

byæ jedna lub kilka pêtli. Zwykle d³u-
goœæ pojedynczej pêtli nie przekracza
120 m. Pêtle mog¹ mieæ kszta³t spirali
(rura powrotna i zasilaj¹ca u³o¿one s¹
równolegle obok siebie) lub meandrów
�, �. Zaletami u³o¿enia w spiralê jest
to, ¿e rury s¹ giête tylko pod katem 90°
oraz na przemian wystêpuj¹ rury o wy¿-
szej i ni¿szej temperaturze. Pozwala to
na uzyskanie w pomieszczeniu najbar-
dziej równomiernego rozk³adu tempe-
ratury. W praktyce spotyka siê oczywi-
œcie kombinacje tych uk³adów dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb �.
Czêsto w strefach brzegowych, pod œcia-
n¹ zewnêtrzn¹ lub oknami, rury uk³ada
siê gêœciej (odstêpy mog¹ wynosiæ wów-
czas 7,5 cm a nawet 5 cm). W miejscach
tych s¹ bowiem wiêksze straty ciep³a.
Uwaga: w ³azienkach przewody zawsze
uk³ada siê gêœciej 	.

Co pod rurami
Pod³o¿e, na którym u³o¿one bêdzie

ogrzewanie musi byæ równe, czyste i su-
che. Ewentualne nierównoœci, np. resztki
zapraw nale¿y usun¹æ. W pomieszczeniu
powinny tak¿e byæ u³o¿one pozosta³e in-
stalacje sanitarne i elektryczne. Zaleca
siê, aby zakoñczone by³y wewnêtrzne pra-
ce tynkarskie i sztukatorskie. 

Izolacja cieplna. Bezpoœrednio na
stropie uk³ada siê izolacjê ciepln¹. Jej gru-
boœæ i rodzaj dobiera projektant na pod-
stawie wymagañ cieplnych budynku oraz
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Rur grzewczych nie uk³ada siê pod sta-
³ymi elementami zabudowy: szafkami ku-
chennymi, szafami wnêkowymi oraz wann¹
i brodzikiem (patrz �).

� Do systemów ogrzewania pod³ogowego stosuje siê rury z tworzywa (fot. GSP Group)

� Pêtle mo¿na u³o¿yæ w spirale

� Drugim sposobem jest u³o¿enie pêtli w meandry

	 W strefach brzegowych przewody trzeba
u³o¿yæ gêœciej

� Ró¿ne sposoby u³o¿enia mo¿na ³¹czyæ
w jednym systemie

� Mo¿na równie¿ u¿ywaæ rur miedzianych
(fot. Hutmen)



przewidywanych obci¹¿eñ. Izolacja ciepl-
na musi spe³niaæ warunek, aby iloœæ cie-
p³a przep³ywaj¹cego w dó³ (w strop lub
pod³ogê na gruncie) by³a dziesiêciokrot-
nie mniejsza od iloœci ciep³a przekazywa-
nego pod³odze w ogrzewanym pomiesz-
czeniu. W domach jednorodzinnych jako
izolacjê termiczn¹ stosuje siê styropian –
odpowiedniej gruboœci lub z³o¿ony z kil-
ku warstw. Oprócz p³yt styropianowych
stosuje siê równie¿ p³yty z poliuretanu,
we³nê mineraln¹, keramzyt. Gruboœæ
warstwy na stropie miêdzypiêtrowym wy-
nosi zwykle oko³o 5 cm. Dla stropów nad
piwnicami, nieogrzewanymi pomieszcze-
niami, nad powietrzem zewnêtrznym
oraz dla stropów na gruncie – izolacja
musi byæ odpowiednio grubsza – wynosi
oko³o 8-9 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa. Na izola-
cji cieplnej nale¿y u³o¿yæ foliê polietyleno-
w¹ (to izolacja przeciwwilgociowa). Ma ona
zabezpieczaæ strop przed przedostawaniem
siê wilgoci z jastrychu, którym pokrywa siê
rury. Ma ona gruboœæ oko³o 0,2 mm i do-
starczana jest w rolkach o szerokoœci
110 cm. Arkusze foli trzeba uk³adaæ tak,
aby zachodzi³y na siebie na oko³o 10 cm.

Stosowane s¹ te¿ p³yty styropianowe
pokryte fabrycznie foli¹ polietylenow¹
lub cienk¹ warstw¹ aluminium z nanie-
sion¹ podzia³k¹ – zwykle co 10 cm. U³a-
twia to uk³adanie rur w odpowiednich od-
stêpach. S¹ to tak zwane izolacje syste-
mowe 
.

Systemy mocowañ
Producenci systemów proponuj¹ ró¿-

ne rozwi¹zania mocowania rur do pod³o-
¿a. Mog¹ to byæ spinki lub klipsy. W nie-

których systemach s¹ to szyny z wyciêcia-
mi, przez które prowadzi siê przewody �.
Monta¿ u³atwia tak¿e zastosowanie styro-
pianu z gotowymi rowkami lub czopami
(bez dodatkowej izolacji przeciwwilgocio-
wej), miêdzy które wciska siê rury grzejne.
Nie wymagaj¹ one wówczas dodatkowego
mocowania. Rozwi¹zanie to, chocia¿ szyb-
sze i ³atwiejsze do wykonania, jest dro¿sze
ni¿, gdyby zastosowaæ zwyk³e p³yty styro-
pianowe i foliê. Uk³adaj¹c system ogrzewa-
nia pod³ogowego trzeba pamiêtaæ, aby za-
chowaæ minimalny dopuszczalny dla da-
nych rur promieñ giêcia (zwykle wiêkszy
od 5-10 d) oraz dopuszczaln¹ dla nich d³u-
goœæ prostych odcinków.

Po u³o¿eniu i zamocowaniu rury do
pod³o¿a, nale¿y jej koniec przy³¹czyæ do
rozdzielacza � i przeprowadziæ próbê
szczelnoœci. Ma ona na celu sprawdzenie,
czy podczas transportu lub monta¿u nie
nast¹pi³o uszkodzenie przewodu. Zwykle
przeprowadza siê j¹ przez 24 godziny przy
ciœnieniu równym 1 MPa. Dopuszcza siê
spadek ciœnienia o 0,02 MPa. Jeœli wynik
próby szczelnoœci jest pomyœlny, mo¿na
przyst¹piæ do kolejnego etapu prac.

Co nad rurami
Rury przykrywa siê warstw¹ jastry-

chu. Jest to mieszanka piasku, ¿wiru, wo-
dy i spoiwa – zwykle cementu. Do zapra-
wy jastrychowej zaleca siê dodanie spe-
cjalnych emulsji, tak zwanych plastyfika-
torów. Zwiêksza to jej plastycznoœæ, dziê-
ki czemu jastrych lepiej przylega do rur
ze wszystkich stron, równie¿ od spodu. 

Gruboœæ warstwy podk³adu powinna
wynosiæ oko³o 6,5 cm, w tym nad rur¹

4,5-5 cm. Gruboœæ warstwy mo¿e byæ
mniejsza, jeœli zastosujemy jastrychy
p³ynne, tak zwane samopoziomuj¹ce. Ma-
j¹ one zwiêkszon¹ wytrzyma³oœæ, dlatego
warstwa podk³adu nad rur¹ grzejn¹ mo¿e
byæ mniejsza i wynosiæ oko³o 2,5 cm. Ca-
³oœæ warstwy podk³adu bêdzie mia³a
wówczas oko³o 4,5 cm. Ma to znaczenie
w domach modernizowanych, w których
s¹ ograniczenia dopuszczalnych obci¹¿eñ
stropów – cieñszy podk³ad to mniejsza
masa ca³ej pod³ogi.

Jak uk³adaæ jastrych
Jastrych nale¿y uk³adaæ w dwóch eta-

pach: 
■ w pierwszym – do wierzchu rur grzej-
nych;
■ w drugim, zaraz po rozpoczêciu wi¹za-
nia – do w³aœciwej wysokoœci. 

Podk³ad trzeba sezonowaæ 20-28 dni.
Po okresie wi¹zania, ale przed pracami
wykoñczeniowymi, podk³ad podgrzewa
siê w celu zmniejszenia jego wilgotnoœci.
Temperaturê wody w przewodach podno-
si siê stopniowo. Trzeba przy tym œciœle
przestrzegaæ zaleceñ producenta, gdy¿
zbyt szybkie nagrzewanie mo¿e spowodo-
waæ zniszczenie podk³adu.
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 Izolacja systemowa jest szybka i ³atwa do
u³o¿enia  (fot. Purmo)

� Jednym ze sposobów zamocowania prze-
wodów grzejnych do pod³o¿a s¹ szyny monta-
¿owe (fot. Universa)

� Pêtle grzewcze po³¹czone s¹ z rozdziela-
czem, który jest centralnym punktem instalacji
(fot. Wieland)

Znasz bardzo dobrego instalatora – poleæ go innym (str. 268)
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Pamiêtajmy, aby przy wylewaniu be-
tonu temperatura materia³u, a tak¿e tem-
peratura w pomieszczeniu nie by³a ni¿sza
ni¿ +5°C. W miarê mo¿liwoœci powinna
byæ ona na sta³ym poziomie.

Nie zapomnij o dylatacji
Miêdzy p³yt¹ pod³ogow¹ a konstruk-

cj¹ budynku musi pozostaæ szczelina,
tzw. dylatacja, o szerokoœci co najmniej
0,5 cm. Dziêki niej pod³oga bêdzie mo-
g³a odkszta³caæ siê pod wp³ywem tempe-
ratury, bez niebezpieczeñstwa uszkodze-
nia (popêkania, deformacji czy zaryso-
wania) jastrychu. Dylatacje wykonuje siê
wzd³u¿ wszystkich œcian, filarów oraz
otworów drzwiowych . Dodatkowe
dylatacje nale¿y wykonaæ w du¿ych po-
mieszczeniach, o powierzchni powy¿ej
30 m2. Równie¿ jeœli d³ugoœæ p³yty pod-
³ogowej jest wiêksza ni¿ 7-8 m, trzeba j¹
podzieliæ przez wykonanie dylatacji.
Dotyczy to szczególnie pomieszczeñ
w kszta³cie litery U lub L, gdzie na za³a-
maniach mog¹ powstawaæ naprê¿enia.
Stosunek d³ugoœci do szerokoœci pola dy-
latacyjnego nie powinien przekraczaæ 2,
a wielkoœæ poszczególnych pól nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 5,5x5,5 m.

U³o¿enie rur powinno byæ tak skoor-
dynowane z dylatacjami, aby iloœæ przejœæ
przez dylatacje by³a najmniejsza. Jeœli
jednak bêdzie to konieczne, np. w pro-
gach drzwi, przewody musz¹ byæ u³o¿one
w tulejach z tworzywa. Zapobiegnie to
uszkodzeniu rur przez przesuwaj¹ce siê
p³yty podk³adu. D³ugoœæ tulei powinna
wynosiæ 40-50 cm. Podobne zabezpiecze-
nie nale¿y stosowaæ przy wyjœciu rur z po-
sadzki do rozdzielaczy.

Do wykonania dylatacji w warstwie
jastrychu czêsto u¿ywa siê taœmy brzego-
wej. Pas dylatacji musi byæ usztywniony
k¹townikami. Stosuje siê te¿ listwy drew-
niane, które usuwa siê po zwi¹zaniu jastry-
chu, lub gotowe rozwi¹zanie oferowane
przez producenta. Dylatacja musi przebie-
gaæ przez wszystkie warstwy pod³ogi: od
izolacji termicznej do warstwy wykoñcze-
niowej w³¹cznie.

Posadzka na ciep³¹ pod³ogê
Jako warstwê wykoñczeniow¹ pod³ogi

z systemem ogrzewania, powinno siê sto-
sowaæ materia³y o dobrej przewodnoœci
cieplnej, aby nie stanowi³y one izolacji
dla przenikania ciep³a. Im warstwa wy-
koñczeniowa bêdzie mia³a mniejszy opór
przewodzenia, tym wiêcej odda ciep³a.
Z drugiej strony, wyk³adziny o wiêkszej
izolacyjnoœci pozwol¹ uzyskaæ bardziej
równomierny rozk³ad temperatury w po-
mieszczeniu: nie bêdzie odczuwalna ró¿-
nica temperatury w miejscach bezpoœred-
nio nad rurami i po³o¿onych obok. Jed-
noczeœnie, aby osi¹gn¹æ ¿¹dan¹ tempera-
turê przewody trzeba u³o¿yæ gêœciej lub
podwy¿szyæ parametry pracy instalacji,
a to poci¹ga za sob¹ wzrost kosztów eks-
ploatacyjnych. 

Z powy¿szych wzglêdów zalecane jest
uk³adanie na ogrzewaniu pod³ogowym po-
sadzek ceramicznych lub kamiennych

(np. marmurowych czy granitowych), któ-
re dobrze przewodz¹ ciep³o �. Klej stoso-
wany do przyklejania p³ytek musi byæ od-
porny na temperaturê do 50°C i trwale elas-
tyczny, aby przejmowa³ naprê¿enia œcina-
j¹ce miêdzy pod³o¿em a posadzk¹. Pod³o-
gê mo¿na wykoñczyæ te¿ wyk³adzin¹ dy-
wanow¹ lub z tworzywa sztucznego, np.
z PVC, oraz laminowanymi panelami
pod³ogowymi, ale musz¹ byæ one przezna-
czone do uk³adania na ogrzewaniu pod³o-
gowym. Nale¿y je uk³adaæ bardzo staran-
nie, aby unikn¹æ szczelin powietrznych
miêdzy wyk³adzin¹ a warstw¹ g³adzi ce-
mentowej, które by³yby dodatkow¹ izola-
cja ciepln¹. Jeœli pod³oga ma byæ wykoñ-
czona drewnem, gruboœæ parkietu lub de-
sek nie powinna byæ wiêksza ni¿ 1 cm.
Drewno powinno byæ dobrze wysuszone.
W parkiecie o wiêkszej wilgotnoœci pod-
czas sezonu grzewczego bêd¹ powstawaæ
szczeliny – ma to zwi¹zek z w³aœciwoœcia-
mi higroskopijnymi drewna. Wiêkszoœæ
producentów nie zaleca stosowania drew-
na w strefach brzegowych, gdzie wystêpuje
wy¿sza temperatura.
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Wszystkie materia³y i kleje musz¹
mieæ dopuszczenia do stosowania
w ogrzewaniu pod³ogowym. Wyk³adziny
dywanowe i panele powinny byæ ozna-
czone specjalnym symbolem.

 Uk³adanie taœmy brzegowej (fot. Purmo)

� Na ogrzewaniu pod³ogowym najlepiej u³o¿yæ p³ytki ceramiczne (fot. Opoczno)



Sterowanie systemem
Ogrzewanie pod³ogowe charakteryzu-

je siê du¿¹ bezw³adnoœci¹ ciepln¹, która
zale¿y od gruboœci jastrychu i izolacji
warstwy pod³ogi. Du¿a bezw³adnoœæ po-
woduje, ¿e system jest trudno wyregulo-
waæ, gdy¿ z opóŸnieniem reaguje on na
zmiany temperatury wewnêtrznej. Bez-
w³adnoœæ ta wynosi 1,5-3 godz. 

Najprostszym sposobem regulacji jest
zamontowanie na obiegu pêtli grzejnej
zaworu termostatycznego przymykaj¹ce-
go przep³yw wody. Regulacja mo¿e te¿ od-
bywaæ siê za pomoc¹ termostatu przeka-
zuj¹cego sygna³ do zaworu przy rozdziela-
czu. 

Aby jednak zwiêkszyæ skutecznoœæ re-
gulacji, lepiej zastosowaæ programator
pogodowy sterowany nie tylko czujni-
kiem temperatury zewnêtrznej, ale rów-
nie¿ zegarem pozwalaj¹cym ustawiæ ni¿-
sze parametry pracy w nocy czy te¿
uwzglêdniaj¹cym rozk³ad zajêæ w po-
szczególnych dniach.

Ogrzewanie pod³ogowe powinno
mieæ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
niezale¿nego termostatu wy³¹czaj¹cego
siê po przekroczeniu maksymalnej tem-
peratury dopuszczalnej dla instalacji.
Temperatura nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
55°C.                                                          

W uk³adach mieszanych w³aœciw¹
temperaturê mo¿na uzyskaæ przez mie-
szanie wody powrotnej z zasilaj¹c¹ w za-
worze trój- lub czterodrogowym stero-
wanym regulatorem pogodowym z czujk¹
temperatury zewnêtrznej.

Aby dobrze grza³o...
Wodne ogrzewanie pod³ogowe musi

byæ starannie zaprojektowane i wykona-
ne. Ju¿ na etapie projektu trzeba ustaliæ
rozmieszczenie niektórych mebli i in-
nych sprzêtów oraz ewentualne u³o¿enie
dywanów, aby precyzyjnie okreœliæ rze-
czywist¹ wielkoœæ powierzchni grzejnej.
Projektant ogrzewania powinien ustaliæ
z architektem rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych, o ile bêd¹ konieczne. Mu-
si te¿ zaprojektowaæ strefy brzegowe,
w miejscach gdzie jest to wymagane, np.
przy œcianach z du¿ymi przeszkleniami,
przy wyjœciach na tarasy czy balkony.

Instalacjê nale¿y wykonaæ zgodnie
z projektem technicznym i przestrzegaæ
dok³adnie zaleceñ producenta systemu.
Lepiej ca³y system nabyæ u jednego pro-

ducenta, mimo ¿e taniej by³oby poszcze-
gólne materia³y i urz¹dzenia kupiæ u ró¿-
nych dostawców. Materia³y te mog¹ ze so-
b¹ Ÿle wspó³pracowaæ, co mo¿e doprowa-
dziæ do nieprawid³owej pracy instalacji.
Wiele firm tylko pod warunkiem wyko-
nania systemu przez przeszkolonych in-
stalatorów i z materia³ów przez siebie wy-
produkowanych udziela gwarancji. Cza-
sami do uzyskania gwarancji konieczne
jest wykonanie próby szczelnoœci oraz se-
zonowanie posadzki przez 21 dni po jej
wykonaniu i sporz¹dzenie protoko³u
z tych czynnoœci w obecnoœci inspektora
nadzoru. Przed uruchomieniem instalacji
trzeba j¹ dobrze odpowietrzyæ. Nastawy
na zaworach regulacyjnych poszczegól-
nych pêtli nale¿y ustawiæ zgodnie z pro-
jektem. 

Spe³nienie wszystkich powy¿szych
zaleceñ gwarantuje dobr¹ jakoœæ i prawi-
d³ow¹ pracê instalacji oraz zadowolenie
u¿ytkowników. 

�
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Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek na str. 91.

Grzanie w œcianie.
Ogrzewanie p³aszczyznowe mo¿na te¿

zainstalowaæ na œcianie �. Zwykle montuje
siê je na œcianie zewnêtrznej. Rozk³ad tem-
peratury nie jest tak korzystny jak w przy-
padku ogrzewania pod³ogowego. Œciany nie
mo¿na zastawiæ meblami, ani wbijaæ w ni¹
gwoŸdzi. Zasady uk³adania przewodów s¹
analogiczne do tych obowi¹zuj¹cych dla
ogrzewania pod³ogowego.

� Ogrzewanie œcienne (fot. Wieland)

1Jak wykonaæ po³¹czenie ogrzewania pod³ogo-
wego i grzejnikowego – wszystko wodne?
Ogrzewanie pod³ogowe wymaga zasilania

wod¹, której temperatura nie przekracza 50°C.

W tradycyjnych systemach grzewczych wiel-

koœæ grzejników dobierana jest do wy¿szych

temperatur (70-90°C), tak wiêc z takiej instala-

cji nie mo¿na bezpoœrednio zasilaæ ogrzewania

pod³ogowego. 

Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ montuj¹c

sterowany termostatycznie zawór mieszaj¹cy,

który utrzymuje temperaturê wody na po¿¹da-

nym poziomie. W instalacjach niskotempere-

turowych, np. z kot³em kondensacyjnym,

ogrzewanie pod³ogowe mo¿na pod³¹czyæ bez-

poœrednio do kot³a.

2Czy korzystaj¹c z kot³a kondensacyjnego mo¿-
na poprowadziæ ogrzewanie pod³ogowe i trady-

cyjne (grzejniki) w jednym obwodzie?
Przy ogrzewaniu z kot³a kondensacyjnego,

który powinien pracowaæ przy temperaturze

wody zasilaj¹cej nieprzekraczaj¹cej 50°C mo¿-

na bezpoœrednio pod³¹czyæ ogrzewanie pod³o-

gowe, równolegle do grzejników tradycyjnych.

Konieczna jest jednak wstêpna regulacja prze-

p³ywów, aby nastêpowa³ za³o¿ony rozdzia³ cie-

p³a. Utrzymanie ¿¹danej temperatury zapewni¹

zawory termostatyczne zamontowane przy

grzejnikach i ewentualnie w obwodzie ogrze-

wania pod³ogowego.

3Zamierzam po³o¿yæ panele drewniane na po-
sadzce z ogrzewaniem pod³ogowym wodnym.

Jaki powinien byæ podk³ad pod panele, jakie za-
bezpieczenie przeciwwilgociowe i akustyczne?

Panele musz¹ byæ dopuszczone przez pro-

ducenta do uk³adania na pod³odze z ogrzewa-

niem pod³ogowym. Informuje o tym piktogram

na opakowaniu. Informacja taka powinna siê

znaleŸæ w instrukcji monta¿u i u¿ytkowania.

Przy takim zastosowaniu zawsze koniecz-

ne jest u³o¿enie folii paroszczelnej bezpoœred-

nio na betonowym pod³o¿u. Na warstwê wy-

równuj¹c¹ lepiej u¿yæ tektury falistej; ograni-

cza przenikanie ciep³a w mniejszym stopniu

ni¿ pianka polietylenowa. Natomiast zastoso-

wanie grubszych warstw podk³adowych, np.

z porowatych p³yt pilœniowych – jako ochrony

akustycznej – spowoduje znaczne ogranicze-

nie efektywnoœci ogrzewania. Jeœli nie zosta³y

one uwzglêdnione w projekcie instalacji

grzewczej, mo¿e to powodowaæ niedogrzanie

pomieszczenia.
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Korzystaj z porad ekspertów redakcyjnych pod tel. (22) 568 99 12 lub na forum dyskusyjnym 
www.forum.budujemydom.pl


