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P ytowe, rurowe
fot. Vasco

czy cz onowe?

Wykonanie skutecznego i ekonomicznego systemu ogrzewania jest 

podstaw  komfortu ka dego domu. A w ka dej instalacji grzejniki s

elementami przekazuj cymi energi  ciepln  i dlatego wa ny jest ich 

odpowiedni dobór.

Wybór grzejników

Barbara Karasiewicz
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Na rynku dost pnych jest wiele rodzajów 

grzejników dostosowanych do ró nych ty-

pów instalacji, umiejscowienia i sposobu 

monta u. Te wspó czesne s  ekonomiczne 

i komfortowe w u yciu. 

Grzejniki wykonuje si  z wielu ró nych 

materia ów, pocz wszy od taniej i popular-

nej blachy stalowej, przez aluminium, eli-

wo, mied , a  po  specjalne rodzaje betonu 

i granulaty kamienia naturalnego. 

Ich dzia anie odbywa si  na zasadzie:

konwekcji, czyli unoszenia i przemiesz-

czania si  powietrza, które  ogrzewaj c si

od grzejników, kr y w pomieszczeniu; 

promieniowania, czyli ogrzewania 

przedmiotów i ludzi znajduj cych si  w za-

si gu emitowanych fal elektromagnetycz-

nych. Powietrze wtórnie ogrzewa si  od na-

grzanych cian czy mebli i w niewielkim 

stopniu przez konwekcj .

W zasadzie niemal wszystkie grzejni-

ki oddaj  ciep o w sposób mieszany – przez 

konwekcj  i przez promieniowanie ( cz-

nie z grzejnikami p aszczyznowymi: pod-

ogowymi i ciennymi). Proporcja udzia-

u konwekcji do promieniowania zmienia 

si  wraz ze zmian  temperatury czynnika 

grzejnego.  

Dobór mocy grzewczej
Wybieraj c grzejniki, nale y zacz  od 

okre lenia czynnika grzewczego i rodza-

ju instalacji. Najpopularniejsze s  uk ady

wodne pod czone do kot a gazowego, ole-

jowego, elektrycznego, na paliwa sta e lub 

do pompy ciep a.  

Okre laj c moc grzejników, nale y

uwzgl dni  nast puj ce kryteria:

 temperatur  czynnika grzewczego, czy-

li wody zasilaj cej i powrotnej oraz oczeki-

wan  temperatur  panuj c  w pomieszcze-

niu (np. 80/60/20°C lub 70/50/20°C);

 straty ciep a, zwi zane z izolacyjno ci

termiczn  przegród budowlanych, wentyla-

cj , liczb  i wielko ci  okien;

 usytuowanie budynku wzgl dem stron 

wiata (pomieszczenia z oknami w fasa-

dzie po udniowej potrzebuj  mniej ciep a, 

a w pó nocnej – wi cej);

 przeznaczenie pomieszcze  –  w niedu-

ych kuchniach, spi arniach, garderobach 

cz sto w ogóle nie potrzeba ogrzewania 

(grzejników), za to w azienkach powinna 

by  utrzymywana wy sza temperatura ni

w pokojach (przynajmniej podczas k pieli 

i dlatego wskazane s  dwa grzejniki: g ów-

ny oraz uzupe niaj cy);

 rodzaj urz dzenia grzewczego – np.  

w uk adach otwartych, zasilanych przez 

kot y na paliwa sta e, nale y stosowa

grzejniki odporne na korozj , czyli eliwne, 

aluminiowe, miedziane, natomiast w uk a-

dach zamkni tych mog  by  w nich stoso-

wane wszystkie rodzaje grzejników. 

Precyzyjne obliczenia s  niezb dne 

w domach energooszcz dnych, w których 

wska nik mocy potrzebnej do ogrzewania 

nie mo e przekracza  20–30 W/m2. To dla-

tego, e w takich budynkach bierne pozy-

skanie energii cieplnej od promieniowania 

s onecznego, urz dze  RTV i AGD, wen-

tylacji, mieszka ców dochodzi do oko o

40% ca kowitego zapotrzebowania na cie-

p o. Inaczej jest w typowych domach jed-

norodzinnych budowanych zgodnie z obo-

wi zuj cymi normami. Moc grzejników 

okre lana jest dla zewn trznej temperatury 

obliczeniowej od -16°C do -24°C, która wy-

st puje rzadko i zwykle do  krótko. Z tego 

wzgl du wystarczaj ce jest przyjmowa-

nie przybli onych wska ników obliczenio-

wych na poziomie 50–70 W/m2. Poza tym 

mo na korzysta  z tabel opracowanych 

przez producentów grzejników (patrz tabe-

la na nast pnej stronie).
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Warto natomiast uwzgl dni  tzw. dyna-

mik , czyli bezw adno  ciepln , która za-

le y od masy grzejnika i zawartej w nich 

wody oraz rodzaju materia u, z jakiego jest 

zrobiony. Urz dzenia lekkie z niewielk

ilo ci  wody bardzo szybko nagrzewaj  si

i stygn . Takie dynamiczne systemy grzew-

cze zapewniaj  natychmiastowe reagowa-

nie na wszelkie zmiany pochodz ce od na-

s onecznienia czy ciep a bytowego. Zatem 

powinny by  stosowane w nowoczesnych, 

doskonale izolowanych budynkach energo-

oszcz dnych, w których w bilansie ciepl-

nym niebagateln  rol  odgrywaj  zyski 

ciep a: w tym ciep o pochodz ce od urz -

dze  domowych. Z kolei grzejniki ci kie 

o du ej pojemno ci wody lepiej sprawdza-

j  si  w domach o nieco gorszej izolacyjno-

ci, lub gdy instalacj  zasila prosty kocio

bez automatyki. Wtedy du a bezw adno

cieplna urz dze  chroni pomieszczenia 

przed du ymi wahaniami temperatury.

Usytuowanie grzejników
Najlepszymi miejscami do instalowania 

grzejników s  rejony pomieszcze  o naj-

wi kszych stratach ciep a. W pokojach 

mieszkalnych s  to strefy podokienne. 

Wskazane jest zamontowanie grzejników  

10 cm nad pod og  i 10 cm poni ej para-

petu. Aby nie ogranicza  ich efektywno-

ci, nie nale y zas ania  grzejników obu-

dowami, meblami czy ci kimi zas onami. 

Trzeba te  pami ta  o odpowietrzaniu 

grzejników, u ywaniu zaworów termosta-

tycznych i regulatorów pokojowych. 

Przy oknach balkonowych najlepszym roz-

wi zaniem jest umieszczenie grzejnika kon-

wektorowego w kanale w pod odze lub w po-

sadzce, poniewa  wtedy tworzy si  rodzaj 

kurtyny powietrznej chroni cej wn trze 

przed zimnem. Korzystne jest równie  usytu-

owanie grzejników po obu stronach okna bal-

konowego.

W przypadku instalowania grzejników 

na cianie wewn trznej konieczne jest za-

montowanie nad nim poziomej os ony od-

chylaj cej strumie  powietrza do wn trza 

pomieszczenia. Brak takiego „parapetu” 

spowoduje niekorzystny przep yw powie-

trza oraz szybkie zabrudzenie si ciany od 

osiadaj cego kurzu. 
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D ugo

[mm]

Parametry

tz/tp/ti  [°C]

Wysoko

[mm]

300 500 60

400
75/65/20

70/55/20 

218

175

347

278

407

326

500
75/65/20

70/55/20

273

219

434

348

509

407

600
75/65/20

70/55/20

328

263

521

417

611

489

700
75/65/20

70/55/20

382

307

608

487

713

570

800
75/65/20

70/55/20

437

350

694

556

814

652

Przyk adowa tabela doboru mocy grzejników jednop ytowych typu CVM 11

w zale no ci od ich wymiarów i parametrów wody grzewczej

 Poprawne usytuowanie grzejnika 

pod oknem

 Schemat cyrkulacji powietrza. Je li grzejnik umie cimy na cianie zewn trznej pod oknem, 

ogrzane przez niego powietrze pop ynie do góry, a nast pnie wzd u cian i sufitu opadnie na dó .

Przy ogrzewaniu grzejnikowym najpierw nast puje przegrzanie górnej cz ci pomieszczenia, 

podczas gdy dolna zostaje niedogrzana

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

tz – temperatura wody zasilaj cej; tp – temperatura wody powrotnej; ti – temperatura panuj ca 

w pomieszczeniu

BD9_grzejniki.indd 70BD9_grzejniki.indd   70 2009-08-17 17:21:142009-08-17   17:21:14



Wybór grzejników

BUDUJEMY DOM 9/2009 71

W azienkach grzejniki powinny by  za-

wieszone w po owie wysoko ci ciany, 

eby mog y pe ni  funkcj  suszarek.  

Grzejniki wodne 
Ogrzewanie wodne jest najbardziej rozpo-

wszechnionym rodzajem instalacji, nic za-

tem dziwnego, e wybór oferowanych na 

rynku grzejników wodnych jest ogromny. 

Wiedz c czego si  szuka, atwo mo na do-

bra  ten w a ciwy.  

Grzejniki p ytowe – zbudowane s  z od-

powiednio wyprofilowanych i po czo-

nych blaszanych p yt, które wype nia 

woda. Ich moc grzewcza regulowana jest 

wymiarami grzejnika oraz liczb  p yt (od 

1 do 3). Wi kszo  sprzedawanych grzejni-

ków ma dodatkowe elementy konwekcyjne 

(z blachy fa dowej) zwi kszaj ce efektyw-

no  ich dzia ania. Jednak trzeba pami -

ta , e wtedy trudniej je oczy ci  z kurzu. 

Z tego powodu osobom chorym na astm

lub alergi  poleca si  wersje tzw. higienicz-

ne, czyli tylko z p ytami. Grzejniki p yto-

we s  bardzo popularne, tym bardziej e

s  estetyczne, efektowne (zw aszcza z p a-

sk  p yt  czo ow ), a przy tym charaktery-

zuj  si  wysok  sprawno ci  oraz umiarko-

wan  cen .

Grzejniki cz onowe – z o one s  z wielu 

powtarzalnych elementów czonych w ze-

stawy o dowolnej d ugo ci. Wytwarzane s

z aluminium lub eliwa i dlatego odporne 

s  na korozj .

Grzejniki aluminiowe – dzi ki lekko ci, 

doskona ej przewodno ci cieplnej i nie-
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 Grzejnik umieszczony w kanale pod oknem balkonowym 

tworzy kurtyn  z ciep ego powietrza chroni c  wn trze przed 

ch odem

Pod czenie grzejników
Grzejniki, zw aszcza p ytowe, mog  by  pod czone do rur wychodz cych ze ciany lub 

z pod ogi (boczne pod czenie oznaczane zwykle liter  C, od do u liter  V). Za korzystniej-

sze uznaje si pod czenie boczne, poniewa  rury s  prawie niewidoczne i nie przeszka-

dzaj  przy sprz taniu pod ogi. 

Przy pod czeniu dolnym do  skomplikowane jest poprawne i trwa e wykonanie odga-

zienia z rur elastycznych (wymagany du y promie  gi cia). Oczywi cie przy rurach mie-

dzianych lub warstwowych wystarczy u y  odpowiednich kszta tek. Jednak wtedy nale y

zwróci  uwag  na zastosowane w instalacji materia y. W przypadku aluminiowych grzejni-

ków i miedzianych elementów instalacji wyst puje bowiem niekorzystne zjawisko korozji 

elektrochemicznej. Konieczne jest wtedy dodanie do wody grzewczej specjalnych prepa-

ratów, tzw. inhibitorów. Na dodatek gwintowane po czenia z mosi nymi kszta tkami po-

winno si  zabezpieczy  ta m  teflonow .
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grzejników s  rejony pomieszcze

o najwi kszych stratach ciep a. W pokojach 

mieszkalnych s  to strefy podokienne
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wielkiej bezw adno  (ma a pojemno

wody) atwo poddaj  si  regulacji. Z tego 

wzgl du zalecane s  do wszelkich zauto-

matyzowanych systemów grzewczych (za-

równo otwartych, jak i zamkni tych). Poza 

tym niewielki ci ar powoduje, e mo na 

je montowa  na stela ach cian z p yt gip-

sowo-kartonowych. Ich mankamentem jest 

niezbyt du a odporno  na uszkodzenia 

mechaniczne. 

Grzejniki eliwne – wracaj  obecnie 

do ask i s  coraz bardziej poszukiwane. 

Ich zalet  jest trwa o  i estetyka kojarz -

ca si  z tradycyjnym wystrojem wn trza. 

Natomiast du a pojemno  i ci ar powo-

duj , e s  niezast pione w instalacjach 

wymagaj cych sporej bezw adno ci (g ów-

nie typu otwartego). Grzejniki te d ugo 

utrzymuj  ciep o, co jest bardzo korzyst-

ne w instalacjach z tradycyjnymi kot ami 

na paliwo sta e. Dzi ki niewielkim oporom 

hydraulicznym polecane s  do obiegów 

grawitacyjnych. Na dodatek s  odporne na 

korozj , równie  elektrochemiczn .

W porównaniu do dawnych wyrobów s

o wiele precyzyjniej wykonane i maj  g ad-

sz  powierzchni , przez co s  bardziej od-

porne na zabrudzenia.

Grzejniki rurowe – najcz ciej wyko-

nywane s  ze stali. G ównie stosuje si  je 

w azienkach i przedpokojach. Elementy 

mog  mie  przekrój okr g y, kwadratowy 

lub prostok tny. Charakteryzuj  si  wyso-

k  odporno ci  na dzia anie wilgoci i a-

two ci  utrzymania w czysto ci. Na rynku 

dost pne s  w najbogatszej ofercie. Od naj-

prostszych tzw. drabinek do wymy lnych 

produktów wykonanych z chromowanych 

elementów lub ze specjalnymi nadrukami 

kolorowych obrazów.

Do grzejników rurowych oferowane s

równie  grza ki elektryczne, umo liwia-

j ce korzystanie z nich (ogrzewanie po-

mieszcze , suszenie r czników) po wy -

czeniu centralnej instalacji grzewczej.

Grzejniki konwektorowe – zbudowa-

ne s  z rury (w ownicy) oraz specjal-

nie wyprofilowanych elementów blasza-

nych, tzw. lameli. Cz sto wykonane s

z miedzi lub aluminium w celu zapewnie-

nia lepszej wydajno ci, czyli wymiany cie-

p a. Charakteryzuj  si  bardzo du  moc

ciepln  w stosunku do wymiarów. Dzi ki 

temu, e ogrzane powietrze do  szybko 

si  unosi – niewielkie i stosunkowo niskie 

wn trza nagrzewaj  si  do  szybko. 

Grzejniki aluminiowe – lekkie, estetyczne 

i wydajne s  ch tnie stosowane w ka dym uk adzie 

grzewczym
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Grzejniki elektryczne
Wiele dzia ek budowlanych ma dost p je-

dynie do energii elektrycznej. Wtedy roz-

s dnym rozwi zaniem jest zastosowanie 

grzejników elektrycznych. Jest to op a-

calne zw aszcza w dobrze ocieplonych 

i szczelnych domach energooszcz dnych, 

pasywnych oraz wykorzystywanych se-

zonowo. Jako grzejniki wspomagaj -

ce znajduj  zastosowanie w ka dym bu-

dynku np. z ogrzewaniem kominkowym, 

przy dogrzewaniu azienek itp. Tym bar-

dziej, e koszty inwestycyjne s  wyj tko-

wo niskie. Przynajmniej w porównaniu 

z zakupem i monta em kot a na gaz, olej 

opa owy czy paliwo sta e oraz wszyst-

kich elementów z tym zwi zanych (prze-

wodów kominowych, czasem kot owni).  

Grzejniki na pr d jednofazowy – mo -

na porówna  do obudowanego elazka – 

to po prostu odpowiednio zabezpieczone 

elektryczne grza ki (mo na je monto-

wa  w azience – w tzw. 2. strefie bezpie-

cze stwa). Grzejniki te s  tanie, atwe w 

monta u i regulacji. Szybko reaguj  na 

zmiany temperatury zewn trznej i we-

wn trznej. Dzi ki temu doskonale wspó -

pracuj  z uk adami automatyki, co bez-

po rednio przek ada si  na oszcz dno ci 

finansowe (eksploatacyjne). Nie przypa-

laj  kurzu. 

Gdy stanowi  podstawowe ród o

ogrzewania, najcz ciej stosowane s

grzejniki konwektorowe. Przy zadaniach 

uzupe niaj cych zwykle wykorzystuje si

promienniki. Natomiast do chwilowego 

podniesienia komfortu (temperatury po-

wietrza) niezast pione s  wszelkiego ro-

dzaju termowentylatory. 

Grzejniki akumulacyjne – zw aszcza 

z tzw. dynamicznym roz adowaniem (od-

daj  ciep o w zale no ci od chwilowych 

potrzeb), s  dobrym pomys em, gdy mo -

liwe jest wykorzystanie ta szej ener-

gii z II taryfy op at. Wtedy te rodzaje pie-

ców elektrycznych pobieraj  pr d w nocy 

(od 2200 do 600) oraz przez dwie godziny 

w ci gu dnia (mi dzy 1300 a 1500). Mi dzy 

innymi dlatego ich moc musi by  oko o

dwukrotnie wi ksza ni  zwyk ych grzej-

ników elektrycznych. Cz sto zasilane s

pr dem trójfazowym 

Wybór grzejników

Grzejnik akumulacyjny to rodzaj elektrycznego pieca, 

który czasami stanowi najlepsz  alternatyw  dla konwencjonalnych 

wodnych systemów grzewczych

Forma nowoczesnych 

grzejników elektrycznych 

pozwala wykorzystywa  je jako 
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Przyk ad nowoczesnego 

grzejnika konwektorowego 

o nietypowej drewnianej 

obudowie
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