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Artyku  promocyjny

Nowoczesne systemy grzewcze musz  sprosta
rosn cym wymaganiom w zakresie komfortu 
cieplnego. W inteligentnych domach przysz o-
ci coraz cz ciej montowana obecnie sama 

pod ogówka nie sprawdzi si  z powodu d ugie-
go czasu reakcji na danie u ytkownika. Do 
ogrzania wspó cze nie budowanych domów 
wystarczy ma a ilo  energii cieplnej, zatem 
przez wi ksz  cz  doby i sezonu grzewczego, 
w ciep ym, dobrze akumuluj cym domu insta-
lacja nie musi grza  w ogóle. Wykorzystane s
wszelkie uzyski ciep a. Gdy zadana temperatura 
wn trza zostanie osi gni ta, instalacja c.o. po-
winna przerwa  grzanie. Temperatura bazowa 
ciep ego, dobrze akumuluj cego ciep o domu 
jest w krótkim okresie czasu niewzruszalna. Co 
prawda, krótkotrwa e podniesienie temperatu-
ry powietrza bywa cz sto po dane, lecz wkrót-
ce po zaprzestaniu grzania temperatura powie-
trza wn trza wraca do temperatury wyj ciowej, 
bazowej. Jest to zdolno  samoregulacji tempe-
ratury wn trza. Gdy b dziemy mie  tylko OP, 
zabieg szybkiego i krótkotrwa ego podniesienia 
temperatury powietrza b dzie niewykonalny. 
Do tego celu trzeba posiada  dodatkowe grzej-
niki wodne – cienne lub kana owe.

Czy da si  po czy  instalacj  grzejnikow
i OP w jeden uk ad dystrybucji ciep a?
Kr y opinia, e ogrzewanie mieszane grzej-
niki–OP to z y wybór. Zak ada si , e insta-
lacje te musz  pracowa  w ró nych tempera-
turach zasilania. Tymczasem w budowanych 
zgodnie ze wspó czesnymi normami domach 
nic nie stoi na przeszkodzie, by grzejniki i OP
zasilane by y ze wspólnego rozdzielacza wod
o tej samej temperaturze. W takiej konfiguracji 

OP, jako s abo sterowalne, instaluje si  jedynie 
na ods oni tej cz ci posadzek, w ci gach ko-
munikacyjnych, azienkach itp., zabezpiecza-
j c nim 20–40% potrzebnej mocy grzewczej, 
gwarantuj c ciep olubnym domownikom efekt 
ciep ej pod ogi. Cena takiego OP jest si  rze-
czy znacznie ni sza. Reszt  potrzebnej mocy 
grzewczej dostarcz  grzejniki mog ce mie
dekoracyjny design i dopasowane kolorem do 
wn trza. W takiej konfiguracji ilo  emitowa-
nego ciep a zawsze odpowiada  b dzie aktu-
alnym potrzebom grzewczym domowników, 
uwzgl dniaj c wszystkie, nawet najbardziej 
zmienne i nieoczekiwane sytuacje pogodo-
we, i to zarówno teraz jak i w przysz o ci. Czy 
jedna droga dystrybucji ciep a jest akurat wy-
korzystana, czy te  obie naraz, zale y od wy-
boru domowników oraz aktualnych potrzeb 
grzewczych domu. 

Optymalnie pracuj ce centralne ogrzewanie
Centralne ogrzewanie to fabryka czyli ród o
ciep a oraz jej „rynek zbytu”, czyli dom. Ciep o
nale y optymalnie produkowa , optymalnie 
magazynowa  (nie zawsze jest taka potrze-
ba), optymalnie dawkowa . Ka dy z wymie-
nionych etapów powinno si  rozpatrywa  od-
r bnie, gdy  mo na optymalnie produkowa
ciep o, lecz nieoptymalnie je magazynowa
czy te  dawkowa . Na ka dym etapie mog
powstawa  nieuzasadnione straty. Wi kszo
z u ytkowników koncentruje si  na optyma-
lizacji pracy ród a ciep a, trac c z pola wi-
dzenia optymalizacj  wykorzystania ciep a. 
Za ma o ciep a le, za du o le, w z ym cza-
sie le. Optymalna produkcja ciep a polega na 
tym, e ród o ciep a pracuje z maksymaln

sprawno ci . Bywa zatem, e pomi dzy pro-
dukcj  ciep a a jego dystrybucj  potrzebny 
jest jego magazyn – bufor. Je li pomimo zero-
wych potrzeb grzewczych, ród o ciep a nadal 
je produkuje (kot y sta opaliwowe) lub produ-
kujemy je wiadomie z powodu ni szej ceny 
no nika, powinno si  je optymalnie magazy-
nowa . Wobec powy szego, uruchamianie ca-
ego wytworzonego ciep a, pomimo braku po-

trzeb grzewczych, wprost na rzecz OP, jest jego 
lekkomy lnym szafowaniem.  Grzejniki nie s
tak e po to, by buforowa  nadmiar mocy ko-
t a, grzejnik pod ogowy równie . Optymalna 
dystrybucja polega m.in. na dogodzeniu na-
wet najbardziej wyrafinowanym potrzebom 
grzewczym domowników, a te stale ewolu-
uj . Proponowana przez OP ca osezonowa 
izotermia obecnie staje si  ju  niewystarcza-
j ca. Wniosek? Grzejniki wróc , cho  ju  nie 
takie, jakie znamy obecnie. 
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