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Płasz czy zno we sys te my grzew cze

Wod ne ogrze wa nie ścien ne mo że
funk cjo no wać ja ko je dy ne sa mo dziel -
ne ogrze wa nie po miesz czeń lub słu -
żyć ja ko ogrze wa nie uzu peł nia ją ce w
przy pad ku nie wy star cza ją cej po -
wierzch ni ogrze wa nia pod ło go we go.
Mo że rów nież wspo ma gać ogrze wa -
nie grzej ni ko we, zwięk sza jąc jed no -
cze śnie kom fort w po miesz cze niach
(sto so wa ne jest w przy pad ku mo der -
ni za cji ogrze wa ne go obiek tu).

Ten typ ogrze wa nia za pew nia rów -
no mier ny, zbli żo ny do ide al ne go, roz -
kład tem pe ra tu ry w po miesz cze niu i w
efek cie wy so ki kom fort ciepl ny. Od da -
wa nie cie pła od by wa się przede
wszyst kim (w ok. 90%) przez pro mie -
nio wa nie, co jest ko rzyst ne za rów no
dla kom for tu (efekt grza nia pro mie nia -
mi sło necz ny mi w mroź ny, bez wietrz -
ny dzień), jak i ze wzglę du na oszczęd -
ność ener gii (tem pe ra tu rę w po miesz -
cze niu moż na ob ni żyć na wet o 3°C).

Pio no we prze gro dy, z uwa gi na jed -
na ko we dla ogrze wa nia i chło dze nia
współ czyn ni ki przej mo wa nia cie pła,
są ide al ne dla du al nych ukła dów
ogrze wa nie/chło dze nie.

W po rów na niu z ogrze wa niem pod -
ło go wym tem pe ra tu ra po wierzch ni
grzej nej mo że być wyż sza (do 35°C),
a to skut ku je więk szą wy daj no ścią
ciepl ną. Po nad to, ze wzglę du na

mniej szą gru bość pły ty grzej nej/chło -
dzą cej oraz naj czę ściej ma ły (lub ze -
ro wy) opór ciepl ny warstw ze wnętrz -
nych (okła dzin), mniej sza jest bez -
wład ność ciepl na i ła twiej sza re gu la -
cja tem pe ra tu ry w po miesz cze niu.

Wa run ki mon ta żu

Ogrze wa nie ścien ne mon tu je się
naj czę ściej na ścia nach ze wnętrz nych
o współ czyn ni ku prze ni ka nia U nie
więk szym niż 0,35 W/(m2 * K). Przy
gor szych pa ra me trach ciepl nych ścia -
nę na le ży do dat ko wo ocie plić. Za le ca
się mon taż w po bli żu otwo rów okien -
nych, np. pod pa ra pe ta mi. Moż li wy
jest też mon taż na ścia nach we -
wnętrz nych, lecz wów czas sku tecz -
ność i kom fort ta kie go ogrze wa nia bę -
dą  mniej sze. Przed mon ta żem grzej -
ni ków ścien nych mu szą być zre ali zo -
wa ne w ich ob rę bie wszyst kie pra ce
in sta la cyj ne i elek trycz ne. Od le gło ści
rur grzew czych od są sied nich prze -
gród i otwo rów bu dow la nych nie po -
win ny być mniej sze niż 10 cm. 

Do wy ko na nia in sta la cji sto su je się
ru ry two rzy wo we PE -RT lub PE -Xc o
śred ni cach 10 x 2, 12 x 2 i 14 x 2 mm,
obo wiąz ko wo z ba rie rą an ty dy fu zyj ną, a
tak że ru ry wie lo war stwo we, np. PE -
-RT/Al/PE -RT o śred ni cy 14 x 2 mm.
Ru ry ukła da się me an dro wo z roz sta -
wem 5, 10, 15, 20, 25 cm. W przy pad ku
roz sta wu 5 i 10 cm ru ry moż na ukła dać
po dwój nym me an drem. Ze wzglę du na
lep sze od po wie trza nie in sta la cji ko -
rzyst niej sze jest po zio me pro wa dze nie
rur w me an drze. Bie gną ce w pod ło dze
ru ry za si la ją ce wę żow ni ce na le ży ukła -
dać w izo la cji. Na przej ściu z pod ło gi na
ścia nę trze ba je pro wa dzić w ką to wych

pro wad ni cach 90°. Pę tle grzew cze przy -
łą cza się do roz dzie la czy umoż li wia ją -
cych re gu la cję hy drau licz ną i ciepl ną
po szcze gól nych ob wo dów grzew czych.
Wę żow ni ce mo gą być też za si la ne w
ukła dzie Ti chel man na przy za ło że niu
jed na ko wych dłu go ści po szcze gól nych
ob wo dów pod łą czo nych do ukła du.
Miej sca sty ku ścian grzew czych i są sied -
nich prze gród bu dow la nych na le ży dy la -
to wać zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją -
cy mi w ogrze wa niach płasz czy zno wych.
Na le ży uni kać za sta wia nia po wierzch ni
grzej nych me bla mi, ob ra za mi, za sło na -
mi. Dla okre śle nia po ło że nia rur grzew -
czych w ist nie ją cych już in sta la cjach
ścien nych moż na użyć ka me ry ter mo -
wi zyj nej lub spe cjal nej ter mo czu łej fo lii.

Me to dy wy ko ny wa nia

Ana lo gicz nie jak w płasz czy zno wym
ogrze wa niu pod ło go wym - w ogrze wa -
niu ścien nym wy stę pu ją dwa spo so by
mon ta żu: me to dą „mo krą” i „su chą”. 

Me to da „mo kra” od po wia da, we dług
no men kla tu ry nor my PN -EN 1264,
kon struk cji ty pu A, gdzie ru ry grzew cze
umiesz czo ne są w tyn ku, peł nią cym ro -
lę war stwy roz pro wa dza ją cej cie pło. W
me to dzie „su chej” (typ B) ru ry, naj czę -
ściej zin te gro wa ne z war stwą izo la cji,
od dzie lo ne są od roz pro wa dza ją ce go
cie pło su che go tyn ku war stwą po wie -
trza lub przy le ga ją do nie go. 

Wy bór me to dy za le ży od kon -
struk cji bu dyn ku i ścian, prze zna -
cze nia po miesz czeń, a tak że cza su,
któ rym dys po nu je my na mon taż
(me to da mo kra wy ma ga znacz nie

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 4 (176), kwiecień 2013

Sys te my ogrze wa nia, wy ko rzy stu ją ce ja ko źró dło cie pła w po -
miesz cze niach po wierzch nie kon struk cji bu dyn ków, zdo by wa ją
co raz więk szą po pu lar ność. Wod ne ogrze wa nie ścien ne, po sia da -
jąc wszyst kie zna ne za le ty ogrze wań płasz czy zno wych pod ło go -
wych, cha rak te ry zu je się do dat ko wy mi, ko rzyst ny mi ce cha mi.

www.instalator.pl

Grza nie w ścia nie



wię cej cza su do mo men tu uru cho -
mie nia in sta la cji ze wzglę du na ko -
niecz ność pie lę gna cji tyn ku).

Ni żej przed sta wio ne zo sta ły dwa
po pu lar ne, moż na rzec kla sycz ne,
spo so by wy ko na nia płasz czy zno wych
grzej ni ków ścien nych, któ re wy ko rzy -
stu ją ty po we ele men ty i me to dy mon -
ta żu sto so wa ne tak że w kon struk -
cjach ogrze wań pod ło go wych. 

Sys tem „na mo kro”

Ru ry grzew cze (o śred ni cy 12 lub
14 mm) umiesz cza się na ścia nie w li -
stwach (szy nach) mon ta żo wych mo -
co wa nych z roz sta wem ok. 50 cm koł -
ka mi roz po ro wy mi. Na stęp nie ru ry
po kry wa ne są war stwą tyn ku two rzą -
cą pły tę grzej ną. Mi ni mal na gru bość
tyn ku nad po wierzch nią ru ry wy no si
10 mm. Tynk pły ty grzew czej po wi -
nien cha rak te ry zo wać się do brą prze -
wod no ścią ciepl ną [min. o 37 W/(m *

K)], od por no ścią na tem pe ra tu rę (ok.
70°C dla tyn ków ce men to wo -wa pien -
nych, 50°C dla tyn ków gip so wych),
ela stycz no ścią i ma łą roz sze rzal no ścią
ciepl ną. Ro dzaj tyn ku mu si być przy -
sto so wa ny do cha rak te ru po miesz cze -
nia. Mo gą to być tyn ki wa pien no -ce -
men to we, gip so we (an hy dry to we), a
tak że za pra wy gli nia ne. Tem pe ra tu ra
po wie trza pod czas prac tyn kar skich
nie po win na być niż sza niż 5°C.

Tynk na le ży ukła dać eta po wo:
pierw sza war stwa o gru bo ści ok. 20 mm
po win na cał ko wi cie po kryć ru ry grzew -
cze. Na świe żą war stwę na le ży na ło żyć
siat kę tyn kar ską z włók na szkla ne go, a
na stęp nie ukła dać dru gą war stwę o
gru bo ści 10-15 mm. Pa sy siat ki mu szą
na cho dzić na sie bie, a tak że na są sied -
nie po wierzch nie na ok. 10-20 cm.

Po wierzch nia jed ne go po la grzew -
cze go nie po win na prze kra czać

6 m2/ob wód grzew czy, a wy so kość ok.
2 m. Przed tyn ko wa niem in sta la cję
na le ży pod dać pró bie ci śnie nio wej, a
pod czas tyn ko wa nia ru ry po win ny być
ca ły czas pod ci śnie niem ok. 3 ba rów.

Na grze wa nie tyn ku moż na roz po -
cząć po je go wy schnię ciu (czas okre -
ślo ny przez pro du cen ta tyn ku - od 7
dni dla tyn ków gip so wych do 21 dni
dla ce men to wych). Tak przy go to wa -
ny tynk mo że być ma lo wa ny, po kry -
wa ny ta pe tą, far bą struk tu ral ną lub
okła dzi na mi ce ra micz ny mi.

Sys tem „na su cho” 

Ru ry o śred ni cy 14 mm umiesz -
czo ne są w row kach płyt izo la cyj -
nych pro fi lo wa nych TBS, wy po sa -
żo nych w ra dia to ry (la me le) z bla -
chy sta lo wej. Pły ty TBS  mo co wa ne
są mię dzy po zio my mi li stwa mi
drew nia ny mi lub pro fi la mi sta lo wy -
mi. Na tak wy ko na ną kon struk cję
na kła da się fo lię PE, a na stęp nie do
li stew mo cu je się pły ty gip so wo -
-kar to no we, któ re na ko niec po kry -
wa się wy kła dzi na mi ścien ny mi.      

Przed roz po czę ciem mon ta żu wszel -
kie pra ce in sta la cyj ne i elek trycz ne
mu szą być za koń czo ne, a po wierzch nia
ścian pod ogrze wa nie po win na być czy -
sta, wy rów na na i pio no wa.

Pły ty pro fi lo wa ne TBS o gru bo ści
25 mm na le ży ukła dać mię dzy li stwa -
mi i mo co wać je do po wierzch ni ścia -
ny przy po mo cy od po wied nich kle -
jów. Ru ry ukła da się me an dro wo z
roz sta wem 125 lub 250 mm. Pa sy fo -
lii PE, peł nią cej ro lę izo la cji aku stycz -
nej i prze ciw wil go cio wej, na le ży na -
kła dać na ca łej po wierzch ni na za -
kład kę 20 cm. Płasz czy zno wy grzej -
nik ścien ny wy ko na ny me to dą su chą
go to wy jest do pra cy na tych miast po
za koń cze niu mon ta żu. Na le ży pa mię -
tać, że wy daj ność ciepl na tak skon -
stru owa nych grzej ni ków ścien nych

jest z re gu ły mniej sza niż ogrze wań
wy ko na nych me to dą mo krą.

Za sa dy pro jek to wa nia ogrze wa nia
ścien ne go nie od bie ga ją od ogól nych
re guł wy mia ro wa nia grzej ni ków  płasz -
czy zno wych. Na le ży jed nak do dat ko -
wo uwzględ nić na stę pu ją ce kry te ria:
l mak sy mal na tem pe ra tu ra po -
wierzch ni ścia ny (grza nie) 35°C,
l mi ni mal na tem pe ra tu ra po wierzch -
ni ścia ny (chło dze nie) 19°C,
l mak sy mal na tem pe ra tu ra za si la nia
in sta la cji 50°C,
l spa dek tem pe ra tu ry wo dy w ru rach
nie więk szy niż 5 K,
l przy za ło że niu nie prze kra cza nia
mak sy mal nej tem pe ra tu ry po wierzch -
ni ścia ny orien ta cyj na wy daj ność
ciepl na wy no si 120-160 W/m2,
l mi ni mal na pręd kość wo dy wa run -
ku ją ca sku tecz ne od po wie trza nie in -
sta la cji o 2 m/s,
l orien ta cyj na mak sy mal na do pusz -
czal na pręd kość wo dy o 8 m/s.

Wy daj ność ciepl na ścien nych grzej -
ni ków płasz czy zno wych za le ży od
kon struk cji przy ję te go sys te mu, śred -
ni cy i ma te ria łu rur grzew czych, ich
roz sta wu, gru bo ści i war to ści prze -
wod nic twa ciepl ne go tyn ku i okła dzin
ścien nych, a tak że ro dza ju ele men tów
wspo ma ga ją cych prze ka zy wa nie cie -
pła, np. sta lo wych la mel. W za leż no ści
od po wyż szych pa ra me trów oraz war -
to ści róż ni cy mię dzy śred nią tem pe -
ra tu rą za si la nia i po wro tu in sta la cji a
tem pe ra tu rą w po miesz cze niu pro du -
cen ci po da ją (w po sta ci ta bel lub no -
mo gra mów) war to ści jed nost ko wych
wy daj no ści ciepl nych sys te mów
ogrze wań ścien nych.

Piotr Ber tram

Fot. 1. Lo ka li za cja w ścia nie prze wo -
dów grzew czych ka me rą ter mo wi zyj -
ną.
Fot. 2. Ogrze wa nie ścien ne wy ko ny -
wa ne me to dą mo krą.
Fot. 3. Przy kła do wa kon struk cja
grzej ni ka ścien ne go wy ko na ne go
me to dą su chą.
Fot. 4. Pro fi lo wa na pły ta izo la cyj na
TBS ze sta lo wy mi la me la mi ja ko pod -
sta wo wy ele ment ogrze wa nia ścien -
ne go wy ko ny wa ne go me to dą su chą.

Fot. z ar chi wum KAN.
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Wy mia ro wa nie ciepl ne 
i hy drau licz ne
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