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Ogrzewanie
podłóg sportowych
– system KAN-therm
Piotr Bertram

Jednym z zastosowaÒ systemu KAN-therm jest budowa podpod≥ogowego ogrzewania p≥aszczyznowego w halach sportowych. Rozwiπzania oferowane przez bia≥ostockiego producenta
pozwalajπ zapewniÊ ciep≥o i komfort klimatyczny w tego rodzaju obiektach, z uwzglÍdnieniem
wszystkich specyficznych wymagaÒ, takich jak odpowiedni poziom i rozk≥ad temperatur, wydajnoúÊ i energooszczÍdnoúÊ systemu grzewczego czy dopasowanie do konstrukcji samej
pod≥ogi.

O

grzewanie hal sportowych czy sal
treningowych i rekreacyjnych musi spe≥niÊ szereg wymagaÒ wynikajπcych z ich unikalnego przeznaczenia
i konstrukcji (duøa kubatura i wysokoúÊ
pomieszczeÒ, czÍsto wysoki stopieÒ prze-

szklenia úcian zewnÍtrznych, ograniczone
moøliwoúci montaøu wewnÍtrznych urzπdzeÒ grzewczych ze wzglÍdu na aranøacjÍ
pomieszczeÒ i bezpieczeÒstwo uøytkownikÛw, koniecznoúÊ zapewnienia komfortu
cieplnego i higieny w pomieszczeniach).

W obiektach sportowych i rekreacyjnych
uøytkownicy czÍsto sπ rozebrani a nierÛwnomierny rozk≥ad temperatur (zarÛwno
w pionie jak i poziomie, ze strefami zimniejszego powietrza) moøe byÊ przyczynπ
nie tylko przeziÍbieÒ ale i kontuzji. Istotnym aspektem przy wyborze sposobu
ogrzewania jest teø energooszczÍdnoúÊ
przyjÍtego systemu. Jednym ze sposobÛw
zapewnienia ciep≥a i komfortu klimatycznego w tego rodzaju obiektach jest zastosowanie podpod≥ogowego ogrzewania
p≥aszczyznowego KAN-therm.
Budowa ogrzewania pod≥ogowego
KAN-therm zaleøy od rodzaju zastosowanej konstrukcji pod≥ogi. W praktyce wystÍpujπ dwa rodzaje pod≥Ûg sportowych:
pod≥ogi elastyczne punktowo oraz elastyczne powierzchniowo.

Rys. 1. PrzekrÛj ogrzewanej
pod≥ogi elastycznej punktowo
1 ñ úciana,
2 ñ warstwa tynku,
2 ñ listwa
4 ñ fuga dylatacyjna,
5 ñ wyk≥adzina pod≥ogowa sportowa,
5a ñ pow≥oka z w≥Ûknem szklanym,
5b ñ warstwa elastyczna 10 mm,
6 ñ jastrych,
7 ñ spinka do rur,
8 ñ rura grzewcza KAN-therm,
9 ñ taúma przyúcienna z fartuchem ochronnym
PE,
10 ñ p≥yta systemowa KAN-thermTacker z foliπ
rastrowπ,
11 ñ izolacja przeciwwilgociowa,
12 ñ strop
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Ogrzewanie pod≥Ûg
elastycznych punktowo

Rys. 2. System KAN-thermTacker

Rys. 3. Profilowana p≥yta KAN-therm TBS ze stalowymi lamelami

W przypadku pod≥Ûg elastycznych
punktowo nawierzchnia sportowa jest rÛwnomiernie roz≥oøona na ciπg≥ej, elastycznej pow≥oce, u≥oøonej z kolei na pod≥oøu
betonowym. Przekazywanie ciep≥a odbywa siÍ za poúrednictwem warstwy jastrychu, w ktÛrym u≥oøone sπ rury grzewcze
(rys. 1). Pod≥oga taka jest idealna dla np.
uprawiania halowego tenisa a takøe gimnastyki i lekkiej atletyki.
Konstrukcja grzejnika pod≥ogowego jest
zbliøona do budowy wykonywanego metodπ mokrπ ogrzewania w systemie KAN-thermTacker (rys. 2). RÛøni siÍ jedynie
konstrukcjπ posadzki, na ktÛrπ sk≥ada
siÍ 10-milimetrowa warstwa elastyczna,
pow≥oka z w≥Ûknem szklanym oraz posadzka w≥aúciwa, sportowa, wykonana
z parkietu, paneli lub wyk≥adzin tworzywowych. Rurociπgi grzewcze uk≥adane sπ
(meandrowo lub úlimakowo) na izolacji
cieplnej a nastÍpnie pokrywane warstwπ
jastrychu o ca≥kowitej gruboúci 65 mm.
Wszystkie obwody grzewcze pod≥πcza siÍ
do rozdzielaczy KAN-therm umieszczonych w szafkach úciennych.
Wodne ogrzewanie pod≥Ûg elastycznych
punktowo moøna teø wykonaÊ w systemie
zabudowy suchej. W tym celu naleøy zastosowywaÊ profilowane p≥yty KAN-therm
TBS ze stalowymi lamelami (radiatorami)
(rys. 3) oraz rury grzewcze KAN-therm
PE-RT, PE-Xc lub PE-RT/Al/PE-RT
o úrednicy 16 mm. U≥oøone p≥yty KAN-therm TBS wraz z rurami pokrywa siÍ kolejnymi warstwami posadzki sportowej.

Rys. 4. PrzekrÛj ogrzewanej
pod≥ogi elastycznej powierzchniowo
1 ñ wyk≥adzina pod≥ogowa sportowa,
2 ñ folia PE,
3 ñ Ñúlepa pod≥ogaî,
4 ñ podwÛjny legar z elastycznπ przek≥adkπ,
5 ñ podk≥adki elastyczne,
6 ñ podpora drewniana,
7 ñ rura grzewcza KAN-therm,
8 ñ listwa do mocowania rur,
9 ñ izolacja termiczna KAN-thermTacker z foliπ
rastrowπ,
10 ñ izolacja przeciwwilgociowa,
11 ñ strop
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Ogrzewanie pod≥Ûg elastycznych
powierzchniowo
W przypadku pod≥Ûg elastycznych powierzchniowo w≥aúciwa pod≥oga roz≥oøona jest na specjalnej, sprÍøystej drewnianej konstrukcji, ktÛra sk≥ada siÍ z listew
drewnianych opartych na elastycznych
podk≥adkach (noúnikach drgaÒ) i podporach. Jako warstwa zewnÍtrzna zastosowany jest parkiet lub wyk≥adziny PVC
(rys. 4). Ogrzewana jest przestrzeÒ powietrzna pomiÍdzy izolacjπ cieplnπ a pod≥ogπ. Ten rodzaj pod≥Ûg nadaje siÍ szczegÛlnie do uprawiania koszykÛwki, pi≥ki
rÍcznej, siatkÛwki.

Rys. 5. W systemie KAN-thermTacker rury mocuje siÍ za pomocπ spinek, wciskanych w izolacjÍ
przy uøyciu tackera

Uk≥adanie izolacji cieplnej
IzolacjÍ cieplnπ uk≥ada siÍ na pod≥oøu
wyposaøonym w przeciwwilgociowπ izolacjÍ budowlanπ (w przypadku pod≥Ûg u≥oøonych na gruncie). Naleøy stosowaÊ p≥yty izolacyjne KAN-thermTacker o gruboúci wynikajπcej z lokalizacji pomieszczenia (dostÍpne gruboúci 20, 30, 50 mm).
W razie koniecznoúci naleøy zastosowaÊ
dodatkowe p≥yty uzupe≥niajπce. P≥yty
KAN-thermTacker pokryte sπ foliπ z na-

Rys. 6. Listwy KAN-thermRail do mocowania rur
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w instalacji, obwody grzewcze pod≥πczone
sπ úrubunkami poprzez z≥πczki siode≥kowe
z gwintem wewnÍtrznym 1/2î do kolektorÛw zasilajπcych i powrotnych z rur KAN-therm PP u≥oøonych pod pod≥ogπ, wzd≥uø
krÛtszego lub d≥uøszego boku sali sportowej. PÍtle grzewcze majπ postaÊ kilkukrotnego meandra u≥oøonego prostopadle
do kolektorÛw (ÑkrotnoúÊî meandra zaleøy
od úrednicy rur grzewczych oraz wielkoúci sali). Rozstaw trÛjnikÛw na kolektorze
wynika z wielokrotnoúci meandra pÍtli
grzewczej i rozstawu rur w meandrze, ktÛry przyjmowany jest w zakresie 15-25 cm.

Rys. 7. Uk≥ad rozdzielaczowy:
1 ñ rozdzielacze do ogrzewania p≥aszczyznowego KAN-therm,
2 ñ rury grzewcze KAN-therm

Rys. 8. Uk≥ad z kolektorem Tichelmanna:
1 ñ kolektor z rur KAN-therm PP i z≥πczek siode≥kowych KAN-therm PP,
2 ñ rury grzewcze KAN-therm PE-RT z barierπ antydyfuzyjnπ

drukiem rastrowym u≥atwiajπcym uk≥adanie rur grzewczych. Po u≥oøeniu izolacji
cieplnej, naleøy wykonaÊ w niej otwory
do umieszczenia podpÛr pod≥ogi zgodnie
z zaleceniami dostawcy pod≥ogi sportowej.
Uk≥adanie rur
W ogrzewaniu pod≥Ûg tego rodzaju stosuje siÍ rury grzewcze KAN-therm PE-Xc
i PE-RT 16 x 2, 18 x 2 lub 20 x 2 mm z barierπ antydyfuzyjnπ lub rury KAN-therm PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 lub 20 x 2 mm. Rury
mocuje siÍ za pomocπ spinek do rur, wciskanych w izolacjÍ przy uøyciu tackera (rys. 5).
Moøna teø stosowaÊ listwy do mocowania

rur KAN-therm Rail (rys. 6). Na izolacji rury uk≥ada siÍ meandrowo w uk≥adzie rozdzielaczowym lub w postaci oddzielnych,
rÛwnoleg≥ych pÍtli przy≥πczonych do kolektora zbiorczego w uk≥adzie Tichelmanna. W pierwszym przypadku stosuje siÍ rozdzielacze do ogrzewania p≥aszczyznowego
KAN-therm (rys. 7), ktÛre umoøliwiajπ prawid≥owy rozdzia≥ ciep≥a i regulacjÍ hydraulicznπ poszczegÛlnych obwodÛw i sekcji
grzewczych. Do jednego rozdzielacza moøna pod≥πczyÊ maksymalnie 12 obiegÛw
grzewczych.
W uk≥adzie Tichelmanna (rys. 8), gwarantujπcym rÛwnomierny rozk≥ad ciúnieÒ

Montaø pod≥ogi elastycznej
powierzchniowo
Elastycznπ pod≥ogÍ sportowπ uk≥ada siÍ
po zakoÒczeniu robÛt instalacyjnych. Najpierw naleøy w wyciÍtych wczeúniej w izolacji otworach umieúciÊ drewniane podpory z elastycznymi podk≥adkami. Na podk≥adkach tych montuje siÍ podwÛjne legary (z drewnianych, heblowanych i wysuszonych listew) z elastycznπ przek≥adkπ
(podwÛjny noúnik drgaÒ). NastÍpnie na legarach uk≥ada siÍ tzw. úlepπ pod≥ogÍ w postaci drewnianych listew. Przed u≥oøeniem
w≥aúciwej pod≥ogi, na pod≥odze Ñúlepejî
naleøy luüno roz≥oøyÊ foliÍ polietylenowπ
PE. Ostatecznym etapem montaøu ogrzewanej pod≥ogi sportowej jest u≥oøenie w≥aúciwej pod≥ogi zewnÍtrznej w postaci wyk≥adziny PVC lub parkietu sportowego.
W przypadku wyk≥adziny (np. z linoduru),
najpierw na Ñúlepejî pod≥odze uk≥ada siÍ
warstwÍ rozk≥adajπcπ obciπøenia o gruboúci kilkunastu milimetrÛw. Wszystkie elementy drewniane powinny byÊ najwyøszej
jakoúci, odpowiednio wysuszone i wysezonowane. Wyk≥adziny z tworzyw sztucznych a takøe kleje, lakiery, muszπ posiadaÊ
zapewnienie producenta o przystosowaniu
do ogrzewania pod≥ogowego i specjalne
oznakowanie.
Piotr Bertram
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