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ZAPOTRZEBOWANIE NA 
ENERGIĘ CIEPLNĄ 

 



C.O. – CENTRALNE OGRZEWANIE 

 



Obieg otwarty czy zamknięty?  

Naczynie wzbiorcze zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji  

w razie przegrzania wody, co mogłoby doprowadzić nawet do rozerwania kotła. 

Odpowiednie naczynie wzbiorcze jest więc podstawą bezpiecznej eksploatacji. 

Do 2009 r. prawo wymagało, by kocioł na paliwo stałe pracował w instalacji z otwartym 

naczyniem wzbiorczym. Takie rozwiązanie ma następujące cechy: 

•jest pewne, bo w układzie zabezpieczającym nie ma elementów, które mogłyby się 

zepsuć;  

•większe jest jednak niebezpieczeństwo korozji elementów instalacji. Można temu dość 

skutecznie przeciwdziałać np. dodając do wody tzw. inhibitory korozji;  

•producenci najpopularniejszych grzejników stalowych nie dają na nie gwarancji, jeśli 

pracują w układzie otwartym;  

•w układach otwartych dobrze sprawdzają się zaś grzejniki żeliwne a także aluminiowe.  



Obecnie dopuszczalna jest także praca kotłów na paliwo stałe w układach zamkniętych, 

co pozwala na stosowanie dowolnych grzejników. Jednak muszą to być specjalne kotły: 

 

•wyposażone w urządzenia do odbioru nadmiaru ciepła, tak by nie doszło do 

przegrzania kotła i niebezpiecznego wzrostu ciśnienia wody. W małych kotłach takim 

urządzeniem jest umieszczona w części wodnej kotła wężownica, przez którą w razie 

wzrostu temperatury, przepływa zimna woda wodociągowa trafiająca następnie do 

kanalizacji;  

 

•woda w domu musi więc pochodzić z wodociągu, a nie z własnego ujęcia. Inaczej brak 

prądu może spowodować przegrzanie kotła, bo wyłączy się pompa c.o., obieg wody 

ustanie i ciepło nie będzie odbierane przez grzejniki. Kocioł nie zostanie jednak 

schłodzony, bo nie będzie pracował także zestaw hydroforowy zapewniający przepływ 

wody w instalacji domowej. 

 

 

Alternatywą jest rozdzielenie obiegu wody na dwa - otwarty kotłowy i zamknięty 

grzejnikowy. Woda w nich się nie miesza, dochodzi jedynie do przekazania ciepła 

poprzez wymiennik. 

Obieg otwarty czy zamknięty? 



GRZEJNIKI 



Grzejniki a sposób przekazywania ciepła 
Grzejniki różnią się konstrukcją, sposobem pracy, wydajnością cieplną i jakością wykonania. Ale 
przede wszystkim różnią się sposobem przekazywania ciepła (oddawania ciepła) do 
ogrzewanego pomieszczenia, które może odbywać się przez konwekcję i promieniowanie.  
Konwekcja – powietrze przepływające przez grzejnik jest w nim ogrzewane, następnie ciepłe 
powietrze rozchodzi się po pomieszczeniu oddając ciepło, czyli grzejnik przekazuje ciepło przez 
ruch powietrza w pomieszczeniu. 

 
Promieniowanie – ciepło przekazywane jest przez promieniowanie powierzchni grzejnika (przez 
promieniowanie Słońce ogrzewa Ziemię). 
 



Jakie są wady i zalety grzejników żeliwnych? 
Nowoczesne grzejniki żeliwne, skręcane z elementów, mające gładszą powierzchnię i mniejszą 
pojemność wodną, są dość drogie, bo skierowane do niewielkiej grupy amatorów. Wady 
grzejników żeliwnych starano się wyeliminować w grzejnikach również skręcanych z elementów, 
tyle że aluminiowych. W niektórych regionach Polski są one bardzo popularne, chociaż trudno 
na to znaleźć uzasadnienie. Być może chodzi o dość powszechne przekonanie, że wymiana 
grzejnika żeliwnego na aluminiowy jest najprostsza. Faktycznie nie wymaga żadnych przeróbek 
instalacji. Człony aluminiowe mają podobne wymiary i wydajność jak żeliwne, więc wystarczy, by 
nowy aluminiowy grzejnik miał tyle samo ogniw co stary – żeliwny. W razie potrzeby można 
powiększyć grzejnik, dokręcając do niego dodatkowy element. W podobny sposób można się 
pozbyć jednego lub kilku elementów, gdy moc grzejnika okaże się za duża. 
 
Czy warto wymienić grzejniki na aluminiowe? 
Grzejniki aluminiowe są lekkie, gładkie i mają niewielką bezwładność cieplną, dzięki czemu 
dobrze współpracują z nowoczesnymi kotłami z automatyczną regulacją temperatury. Większość 
tak zwanych aluminiowych grzejników jest dziś produkowana ze stopu aluminium, krzemu i 
miedzi oraz zabezpieczana przed korozją za pomocą anaforezy. Producenci dopuszczają 
instalowanie ich we wszystkich rodzajach instalacji, także w miedzianych, chociaż połączenie 
aluminium z innymi metalami, zwłaszcza miedzią, może powodować powstanie ogniw korozji 
elektrochemicznej. Dlatego dla pewności w miejscach połączenia grzejników z miedzianymi 
rurami czy mosiężną armaturą zaleca się montowanie teflonowych przekładek zapobiegających 
korozji. 



Dobór grzejnika – wymiary  

i podłączenie 

grzejniki płytowe produkowane są o 

różnych wysokościach i długościach, 

łatwo dopasować grzejnik o 

odpowiednich wymiarach do miejsca 

montażu np. do wnęki pod oknem tak 

aby stanowił estetyczne połączenie. 

W domach jednorodzinnych raczej nie 

stosuje się grzejników trzypłytowych 

(typ 33) ze względu na ich dużą 

głębokość (160 mm), Czasem lepiej 

zamiast jednego „grubego” grzejnika 

zastosować dwa mniejsze. Nie bez 

znaczenia będzie również sposób 

podłączenia grzejnika do instalacji. Z 

pewnością najlepszy efekt uzyskamy, 

jeśli rury będą wychodziły ze ściany (a 

nie z podłogi) i zostaną przyłączone u 

dołu grzejnika tzw. podłączenie dolne. 
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Grzejniki żeliwne wykorzystywane były głownie w starych systemach instalacji c.o. 

Mimo że nie są one zbyt atrakcyjne wizualnie mają szereg innych zalet. Co prawda 

nagrzewają się one stosunkowo długo jednak równie długo trzymają ciepło. Dzięki temu 

nasze kotły grzejne pracują ekonomiczniej – grzejniki zachowują ciepło jeszcze długo po 

wygaśnięciu ognia, a także (w przypadku innego typu kotłów) palnik kotła rzadziej się 

uruchamia w konsekwencji czego pracuje dłuższy czas pobierając przy tym mniej 

energii. Do zalet kaloryferów żeliwnych dołączyć możemy ich odporność na korozję 

niezależną od jakości wody – ich żywotność to około kilkudziesięciu lat. Wadami 

wykorzystywania grzejników żeliwnych są z kolei długi czas nagrzewania pomieszczeń 

oraz brak mozliwości regulacji temperatury. 

       



Grzejniki członowe aluminiowe 

Składają się z połączonych ze sobą żeberek aluminiowych, tworzących zestawy o wymaganej mocy 

grzewczej. Ukształtowane w nich kanały cyrkulacyjne zapewniają odpowiednie 

ukierunkowanie strumienia ciepłego powietrza. Nadają się szczególnie do montażu w 

starych instalacjach grzewczych, gdyż duże przekroje wewnętrzne oraz taki sam 

rozstaw końcówek przyłączeniowych umożliwia łatwe zastąpienie starych grzejników 

żeliwnych.  

 

Grzejniki członowe aluminiowe dopasowane są do połączeń bocznych, choć, przy 

użyciu specjalnego zestawu przyłączeniowego, istnieje możliwość podłączenia dolnego. 

Grzejniki żeberkowe mogą być łączone w zestawy o wymaganej liczbie żeberek i do 

kompletu z reguły wymagają dokupienia uchwytów montażowych, korków 

przyłączeniowych z gwintem lewym bądź prawym oraz odpowietrznika.  

Grzejnik aluminiowy 10-cio członowy do 
zamkniętych lub otwartych systemów c.o., 
wykonanych z rur stalowych lub z tworzywa. 
Może być stosowany w instalacji miedzianej, 
jeśli pH wody wynosi 7–8. Jeżeli jest wyższe, 
konieczne jest użycie inhibitora korozji. 
Grzejnik może być skręcany z dowolnej liczby 
członów fot. Invena) 
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Grzejniki płytowe 
Najpopularniejsze, o gładkiej powierzchni 
czołowej, produkowane w bogatym 
asortymencie rodzajów, wymiarów i kolorów. 
Płaska konstrukcja nie zajmuje wiele miejsca, 
ułatwia utrzymanie w czystości i zapewnia 
przekazywanie znacznej ilości ciepła na drodze 
promieniowania. Należy montować je w 
instalacjach w obiegach zamkniętych, ze 
względu na ograniczoną odporność korozyjną 
blachy stalowej, z jakiej są wykonane, oraz w 
instalacjach pompowych, gdyż niewielkie 
przekroje kanałów wewnętrznych stawiają 
znaczne opory przepływu.  

 
Ze względów montażowych istotne jest, czy 
grzejnik przystosowany jest do połączenia 
dolnego czy jedynie do podłączeń bocznych. 
Grzejniki płytowe sprzedawane są najczęściej 
jako komplet, zawierający oprócz grzejnika 
uchwyty mocujące, odpowietrznik i zaślepkę. Do 
podłączenia do instalacji potrzebne będą 
jeszcze: zawór termostatyczny z głowicą oraz 
zawór odcinający, montowany na powrocie. 

Stalowe grzejniki płytowe najczęściej 
oferowane są w kolorze białym. Mają 
gładką powierzchnię, łatwą do utrzymania 
w czystości, co jest szczególnie ważne np. 
dla alergików (fot. Viessmann) 



Typy grzejników płytowych  
Grzejniki płytowe różnią się mocą grzewczą, która zależy od wielkości grzejnika, liczby 

płyt i blach konwektorów. Zobaczmy na przykładzie grzejników VK firmy Viessmann, 

jakie są typy grzejników płytowych. 

Typ 11 

Jedna płyta grzejnika, jeden rząd blach konwektora. 

Wysokość: 600 mm 

Długość: od 400 do 2000 mm 

Głębokość: 72 mm 

Moc cieplna przykładowego grzejnika o wysokości 600 mm 

i długości 800 mm, przy temperaturze wody grzewczej 

70/55°C: 638 W. 

  

Typ 20 

Dwie płyty grzejnika. 

Wysokość: 500, 600 i 900 mm 

Długość: od 400 do 2000 mm 

Głębokość: 75 mm 

Moc cieplna przykładowego grzejnika o wysokości 600 mm 

i długości 800 mm, przy temperaturze wody grzewczej 

70/55°C: 660 W. 
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Typ 21 

Dwie płyty grzejnika, jeden rząd blach konwektora. 

Wysokość: 500, 600 i 900 mm 

Długość: od 400 do 2000 mm 

Głębokość: 75 mm 

Moc cieplna przykładowego grzejnika o wysokości 600 mm 

i długości 800 mm, przy temperaturze wody grzewczej 

70/55°C: 869 W. 

   Typ 22 

Dwie płyty grzejnika, dwa rzędy blach konwektora. 

Wysokość: 300, 400, 500, 600 i 900 mm 

Długość: od 400 do 3000 mm 

Głębokość: 105 mm 

Moc cieplna przykładowego grzejnika o wysokości 600 

mm i długości 800 mm, przy temperaturze wody 

grzewczej 70/55°C: 1110 W. 

   
Typ 33 

Trzy płyty grzejnika, trzy rzędy blach konwektora. 

Wysokość: 300, 400, 500, 600 i 900 mm 

Długość: od 400 do 3000 mm 

Głębokość:160 mm 

Moc cieplna przykładowego grzejnika o wysokości 600 

mm i długości 800 mm, przy temperaturze wody 

grzewczej 70/55°C: 1526 W. 
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Moce cieplne grzejników są określone zgodnie z PN-EN 442-2 na podstawie pomiarów  
w niezależnym, certyfikowanym laboratorium. Jako parametry odniesienia zostały przyjęte 
temperatury 75/65/20 °C. Moc cieplną grzejników dla innych parametrów można obliczyć  
z podanego poniżej wzoru: 



W łazienkach z kolei stosowane są 

specjalne grzejniki drabinkowe, które 

oprócz ogrzewania pomieszczenia 

mogą pełnić funkcję suszarki. 

    



Grzejniki kanałowe 
Odmianą grzejników konwektorowych są grzejniki kanałowe umieszczane w podłodze, np. pod 
oknami tarasowymi. Powinny one pracować w układach zamkniętych, ciśnieniowych. Sposób ich 
podłączenia do instalacji jest podobny jak w przypadku grzejników płytowych. 

Grzejnik kanałowy montuje się pod dużymi przeszkleniami 



Wyróżnia się trzy rodzaje ogrzewania podłogowego: 
- elektryczne 
- wodne 
- powietrzne 
 
 Elektryczne ogrzewanie podłogowe 
polega na tym, że w podłodze 
umieszczone są przewody grzejne (lub 
specjalne maty grzejne), które 
przekazują przez podłogę ciepło do 
pomieszczenia. Przewody grzejne są 
wykonane z materiału o specjalnie 
dobranym oporze elektrycznym, który 
sprawia, że przewód rozgrzewa się gdy 
płynie przez niego prąd elektryczny. 
Temperatura w tym rodzaju ogrzewania 
jest regulowana przy użyciu termostatów 
lub czujników temperatury. 

 
 

  
Luxbud - elektryczne ogrzewanie podłogowe.  
Ogrzewanie podłogowe firmy ELEKTRA     

http://luxbud.com.pl/
http://www.elektra.eu/index_pl.php?level=2&dzial=1&start_page=1


Elementami grzejnymi w elektrycznym ogrzewaniu podłogowym mogą być: 
  
Kable grzewcze, które są najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Układa się je przed zalaniem 
wylewki betonowej – posadzki, a wielkość odstępów między tymi kablami jest ściśle określona w 
instrukcji montażu. Odstępy między kablami nie powinny byc mniejsze niż 50 mm. 
  
  
 

fot.: Mata Raychem T2QuickNet   fot.: Raychem - przewód 
grzejny    fot.: Luxbud - Comfort Folia 
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Maty grzewcze to pas specjalnej 
siatki z wplecionym kablem 
grzejnym, który montuje się w 
warstwie kleju lub masy 
samopoziomującej bezpośrednio 
pod płytkami. Montując maty 
grzejne należy zachować odstęp 
od od studzienek ściekowych, 
stojących umywalek oraz innych 
elementów przytwierdzonych na 
stałe do podłogi, gdyż przy 
ewentualnej wymianie tych 
elementów mogłoby dojść do 
mechanicznego uszkodzenia 
maty. 



Folie grzejne są wykonane z płaskich drutów aluminiowych zatopionych w folii 
poliestrowej. Grubość takiej folii wynosi około 0,2 mm. Folie grzejne kupowane są w 
zestawach, które składają się z modułów grzewczych. Moża je ciąć, gdyż uszkodzenie 
jednego modułu nie zakłóca pracy zestawu. 
  

http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/images/291211ensto2.jpg


Elektryczne ogrzewanie podłogowe dzieli się na: 
•bezpośrednie, w którym kable grzejne znajdują się tuż pod posadzką w warstwie zaprawy 
klejącej. Dzięki temu ten rodzaj ogrzewania działa zaraz po włączeniu. W bezpośrednim 
elektrycznym ogrzewaniu podłogowym istniej możliwość regulacji temperatury pomieszczenia i 
jej okresowego obniżania przy użyciu termostatu. Urządzenie to włącza i wyłącza ogrzewanie w 
celu utrzymania w pomieszczeniu temperatury żądanej przez użytkownka. 
  

 
•akumulacyjne, w którym kable 
grzewcze mają nad sobą 7 do 10 
centymetrów betonowej wylewki, 
działającej jako akumulator ciepła. W 
tym typie ogrzewania nie istnieje 
możliwość bezpośredniej regulacji 
temperatury a jedyną metodą 
zapanowania nad zużyciem energii jest 
regulacja czasu ładowania. 
Akumulacyjne elektryczne ogrzewanie 
podłogowe działa na zasadzie 
ładowania ciepłem wylewki 
betonowej w czasie, gdy energia 
elektryczna ma niższą cenę (w nocy - 
ok. 8 godzin i po południu- ok. 2 
godzin) i stopniowym oddawaniem 
ciepła do pomieszczenia. 



Zalety: 
•wygoda i komfort użytkowania 
•szybki i niski koszt wykonania instalacji, który nie wymaga konserwacji 
•najmniejsze unoszenie kurzu w pomieszczeniu 
•instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego jest niewidoczna 
•możliwość zapobiegania znacznym spadkom temperatury w pomieszczeniu dzięki trybowi 
antyzamarzaniowemu ( temperatura nie może spaść poniżej 7°C) 
•łatwość sterowania ogrzewaniem 
•nie wymaga wygospodarowywania miejsca na urządzenia grzewcze 
•możliwość zastosowania do ogrzewania wyznaczonych powierzchni poza budynkiem, takich jak 
stromy podjazd, schody 
•możliwość zastosowania na istniejących posadzkach 
•brak obawy przed wyciekiem lub zamarznięciem instalacji 
 
 
Wady: 
•wysoki koszt późniejszej eksploatacji (wysokie rachunki za energię elektryczną) 
•duża bezwładność cieplna (od momentu włączenia ogrzewania musi upłynąć pewien czas aby 
podłoga się zagrzała) 
  
  



Wodne ogrzewanie podłogowe 

  
Wodne ogrzewanie podłogowe jest systemem rur grzejnych z tworzyw sztucznych lub metali, przez które 
przepływa ogrzana woda. Rury te umieszczone są bezpośrednio na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. 
Można także zamontować je na wysokości około 1 cm ponad izolacją. Rury grzejne zalane są warstwą 
jastrychu (podkład podłogowy pod posadzką), na którym następnie instalowana jest warstwa 
wykończeniowa podłogi (kamień, płytki ceramiczne, wykładzina). Przed montażem wodnego ogrzewania 
podłogowego należy wykonać projekt, bowiem powierzchni tego ogrzewania po jego zainstalowaniu nie 
można zmienić. 

 
  

 



  

Wodne ogrzewanie podłogowe może współpracować ze wszystkimi źródłami energii: kotłami 
gazowymi, olejowymi, elektrycznymi, pompami ciepła, kolektorami słonecznymi. Jedynym 
warunkiem jest możliwość regulacji temperatury. Woda służąca do ogrzewania pochodzi z 
dodatkowych kotłów grzewczych lub węzłów cieplnych. Musi mieć ona temperaturę około 50 st. 
C. Wodne ogrzewanie podłogowe jest polecane przede wszystkim do ogrzewania budynków 
mających instalacje centralnego ogrzewania. System wodnego ogrzewania podłogowego składa 
się z dwóch obwodów grzewczych. 
  

 



 

Zalety: 
•niskie koszty eksploatacji 
•współpraca urządzeniami grzewczymi, 
na przykład pompą ciepła 
•równomierny rozkład temperatury w 
całym ogrzewanym pomieszczeniu 
•estetyka - ogrzewanie jest ukryte w 
podłodze i niewidoczne 
 
 

 

Wady: 
•wysoki koszt wykonania instalacji 
•konieczność zamontowania dodatkowych urządzeń (czyli pomp, zaworów, kotła) 
•w sytuacji uszkodzenia występują drogie koszty naprawy 
•w pomieszczeniach, gdzie występuje ucieczka ciepła instalacja może nie zapewnić dostatecznej temperatury 
- temperatura wody w instalacji musi być ograniczona ze względów zdrowotnych (max.29°C) 
•ograniczona możliwość ustawianie mebli w pomieszczeniu i dobór dywanu, bowiem instalacja zasłonięta 
meblami lub pod grubym dywanem będzie mniej wydajna 
•konieczność utrzymywania temperatury w pomieszczeniach, w których jest ogrzewanie podłogowe na 
poziomie 5°C, aby zapewnić ochronę instalacji przed uszkodzeniem w wyniku zamarznięcia 



Powietrzne ogrzewanie podłogowe 

 System Legalett jest połączeniem konstrukcji płyty fundamentowej z systemem ogrzewania podłogowego 
powietrzem w obiegu zamkniętym. Ta nowatorska koncepcja została opracowana w Szwecji, opatentowana i 
posiada aprobaty i atesty w wielu krajach (min. w Niemczech, Japonii, Norwegii, Danii, Finlandii, Kanadzie i 
Polsce). System ten znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, szkołach, przedszkolach, halach 
przemysłowych i sklepowych oraz w wielopoziomowych budynkach mieszkalnych. 

 
  
Podłogowe ogrzewanie kanałowe 

 Ogrzewanie podłogowe kanałowe składa się z miedziano-aluminiowego grzejnika, tzw. wymiennika 
kanałowego, wanny z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo oraz podestu. Wanna zabudowana jest w 
kanale w posadzce, wewnątrz wanny umieszczony jest wymiennik oraz najczęściej także wentylator 
wspomagający jego pracę i zapewniający odpowiednią dynamikę precyzyjnie sterowanego procesu grzania. 
Kanał przykryty jest ażurowym drewnianym lub metalowym podestem. Jedynym widocznym elementem 
systemu jest więc estetyczna kratka (podest). 
  

 



Zalety: 
•komfort i wygoda 
•równomierne ogrzanie wnętrza budynku 
•nie wymaga montażu grzejników 
•najmniej awaryjny i najbezpieczniejszy rodzaj 
ogrzewania podłogowego 

 
 
Wady: 
•trudność ogrzania domu o masywnej konstrukcji 
•stanowi dobre rozwiązanie tylko do ogrzania domu z 
bardzo dobrą termiczną izolacją 
•konieczność ułożenia drenażu opaskowego wokół 
fundamentu 

Montaż kanałów grzewczych jest prosty, wystarczy 
przygotować otwór dobrany parametrami do wymiarów 
wybranego zestawu. Należy jedynie pamiętać o zachowaniu 
kontynuacji warstw posadzki obok i pod wanną kanału 
grzewczego. Nie oznacza to jednak, że system ogrzewania 
kanałowego musi być zaplanowany na etapie projektu 
architektonicznego. 

 



Głowice termostatyczne – budowa  
i rodzaje 



Przekrój przez głowicę 
termostatyczną 



 



Głowice termostatyczne 

• to elementy decydujące o komforcie  
w pomieszczeniu. Są to wymagane przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
z dnia 12.04.2002 roku z późniejszymi zmianami) 
automatyczne regulatory przepływu, które 
pozwalają nam utrzymać odpowiednią 
temperaturę w pomieszczeniu wydzielonym. 

• Głowica termostatyczna jest w miarę prostym 
elementem, działającym bez konieczności 
dostarczania energii z zewnątrz. 
 



Bez względu na wykonanie głowice 
składają się z poniższych elementów: 

* czujnika termicznego, 

* zespołu popychacza, 

* pokrętła regulacyjnego, które spełnia również 
funkcję dekoracyjną. 

 



Czujnik termostatyczny 

• Głównym elementem funkcjonalnym, którego 
właściwości fizyczno-mechaniczne decydują  
o jakości działania termostatu, jest czujnik.  

• W najbardziej popularnych rozwiązaniach 
technicznych zasada działania czujnika opiera 
się na wykorzystaniu cieplnej rozszerzalności 
cieczy. Czujnik wykorzystujący zależność 
objętości cieczy od temperatury wyposażony 
jest w szczelny mieszek sprężysty oraz 
popychacz współpracujący z trzpieniem 
zaworu. 



- Sprężyna powrotna 

• Wzrost objętości medium (w wyniku wzrostu 
jego temperatury) powoduje ściśnięcie 
mieszka, tym samym nacisk popychacza na 
wkładkę zaworową, w momencie zaś spadku 
temperatury następuje powrót popychacza do 
poprzedniej pozycji (ruch ten wywołuje 
sprężyna powrotna). 



Czujniki gazowe 

• Oprócz czujników cieczowych znaleźć można 
na rynku takie, które pracują w oparciu o 
nasycona parę wodną (czujniki gazowe). 

• Wcześniej powszechnie stosowanym medium 
rozszerzalnym był wosk pszczeli – głowice 
woskowe. 



Czujniki wypełnione cieczą 
rozszerzalną 

• są najbardziej uniwersalne, tylko one nadają 
się do wykorzystania we wszystkich modelach 
termostatu, również w układach ze zdalnym 
nastawnikiem.  

• Jedynie ciecz może być używana jako czynnik 
transmisyjny, bez obawy o nadmierny wzrost 
histerezy spowodowany oporami tarcia. 



Zespół popychacza 

• Do istotnych elementów głowic 
termostatycznych poza czujnikiem należy 
zaliczyć również rozwiązanie konstrukcyjno-
materiałowe popychacza.  

• W celu stłumienia wahań temperatury czujnika 
odcinek popychacza stykający się z trzpieniem 
zaworu powinien być wykonany z materiału  
o dobrych właściwościach termoizolacyjnych 
(najczęściej stosowane są tworzywa sztuczne). 



Pokrętło głowicy termostatu 

• Pokrętło głowicy termostatu służy do 
ustawiania żądanej temperatury  
w pomieszczeniu. Zmiana jego położenia wiąże 
się z korektą odległości między czołem 
czujnika a gniazdem zaworu.  

• Obracając głowicą w lewo – powodujemy 
zawsze podwyższenie żądanej temperatury w 
pomieszczeniu, w prawo – jej obniżenie. 

 



• W wykonaniach rynkowych na pokrętle 
naniesiona jest bezwymiarowa podziałka 
cyfrowa.  

• Dla zapewnienia odpowiedniej regulacji 
nastawnik musi być właściwie wyskalowany na 
etapie produkcji głowicy termostatycznej. 

 





Odchyłka regulacji 2 K, a może 1 K? 

• Odchyłką temperatury nazywamy różnicę między 
wartością pożądaną a rzeczywistą wielkości 
regulowanej – temperatury pomieszczenia. 

• Standardowo armatura w Polsce jest dobierana  
i pracuje z odchyleniem proporcjonalnym 2 K. Kiedy 
temperatura czujnika wzrośnie powyżej wartości 
zadanej o 2 K i wielkość strefy histerezy, nastąpi 
zamknięcie zaworu i odcięcie przepływu.  

• W przypadku obniżenia temperatury rozpoczyna się 
proces odwrotny – otwarcie przepływu przez zawór aż 
do uzyskania temperatury w pomieszczeniu o 2 K 
większej od wartości pożądanej. 



odchyłka regulacji 1 K 

• Decydując się na regulację z odchyłka 1 K (co 
nie jest jeszcze standardem w Polsce, ale jest 
powszechnie stosowane w instalacjach, np. w 
Niemczech), uzyskujemy częstsze załączanie 
się zespołu: zawór i głowica termostatyczna,  
a tym samym zwiększenie komfortu 
użytkowania oraz oszczędności energii. 



Zakres regulacji głowic termostatycznych 
• Zakres regulacji głowic termostatycznych 

standardowo mieści się w przedziale 6/7-28ºC, gdzie 
dolna wartość zakresu stanowi zabezpieczenie przed 
zamarzaniem instalacji. 

• Użytkownik, manipulując zaworem, nie może  
w tym wypadku całkowicie go zamknąć.  

• Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 
6ºC, zawór automatycznie zostanie otwarty. 

• Możemy jednak znaleźć również rozwiązania głowic z 
przedziałem od 0ºC (całkowicie zamknięty zawór), jak 
też z górnym zakresem do 35ºC – głowice 
przeznaczone do stosowania na basenach 
kąpielowych, a nawet 50ºC (głowice przylgowe dla 
ogrzewania podłogowego). 





• Na potrzeby budynków wielorodzinnych ustawa 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
z dnia 12.04.2002 roku z późniejszymi zmianami) 
wprowadziła obowiązek stosowania głowic  
z dolnym ograniczeniem zakresu regulacji na 
16°C.  

• Wymóg ten ma ochronić użytkowników przed 
nieuczciwymi sąsiadami. W starszych budynkach 
wielorodzinnych często przegrody wykazują niską 
izolacyjność – wykorzystując to, część 
użytkowników miała w zwyczaju zakręcać 
głowice, tak aby wymusić zyski ciepła przez 
przegrody z sąsiadujących lokali, obniżając 
temperaturę w pomieszczeniu. 



Blokada głowic termostatycznych 

• Głowica termostatyczna może być zablokowana 
na pewną wartość, np. poz. 2 – 16°C dla 
budownictwa wielorodzinnego – wtedy podziałka 
zaczyna się od nastawy 2. Takie blokady najlepiej, 
gdy są wykonywane przez producenta fabrycznie, 
wtedy uzyskujemy większą ochronę przed 
ingerencją osób trzecich, przed tym, że nie 
zostaną zdjęte. 

• Możliwe są też blokady temperatury na inne 
wartości niż na 16°C – blokady z dołu, jak również 
z góry. Większość głowic umożliwia instalatorowi 
albo nawet użytkownikowi wprowadzenie 
żądanej blokady. 
 



• Blokady nastawy temperatury stosuje się 
przede wszystkim w budynkach użyteczności 
publicznej, na klatkach schodowych i w innych 
pomieszczeniach ogólnodostępnych.  

• Takie ograniczenia nastaw umożliwiają 
zmniejszenie zużycia ciepła lub 
niedopuszczenie do nadmiernego obniżania 
temperatury w pomieszczeniu, a tym samym 
ograniczenie niekontrolowanych strat ciepła. 



• W przypadku obiektów użyteczności 
publicznej oprócz blokady temperatury  
w większości przypadków głowice 
termostatyczne wyposażone zostają  
w blokady antykradzieżowe.  

• Wiodący producenci oferują tutaj różne 
rozwiązania, od pierścieni zabezpieczających 
po kołpaki instytucjonalne. 



Dodatkowe elementy funkcyjne 
głowic termostatycznych 

• dodatkowo głowice termostatyczne niektórych 
producentów są wyposażone w elementy 
wypukłe ułatwiające obsługę osobom 
niepełnosprawnym, niedowidzącym, itp. 



Głowica termostatyczna to też element dekoracyjny 

• W programie sprzedaży wiodących producentów znaleźć 
można różne wykonania, kształty czy wielkości głowic. 

• Często decydując się na konkretny model, inwestor 
kieruje się dopasowaniem do wystroju wewnętrznego 
konkretnego pomieszczenia. 

• Przez wiele lat standardem była głowica termostatyczna 
w kolorze białym.  

• W dobie dowolności wyboru koloru grzejnika inwestorzy 
szukają również barwnych rozwiązań w zakresie głowic 
termostatycznych.  

• Większość producentów rozszerzyła swój program 
sprzedaży o głowice w kilku kolorach (czarny, chrom, 
złoty, szary itp.). Możliwe są również bardziej wyszukane 
kolory głowic – przeważnie produkowane pod konkretne 
zamówienie – konkretną inwestycję. 
 



Głowice niestandardowe 

• Zdarza się, że niemożliwy jest montaż  
głowicy bezpośrednio przy/na grzejniku. 

• Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku 
grzejników podłogowych czy umiejscowionych 
w zabudowanych szafkach kuchennych. 

• Rozwiązaniem powszechnie stosowanym  
w takich sytuacjach są głowice z wyniesionymi 
nastawnikami/czujnikami. 



Termostaty pokojowe 



Termostaty pokojowe i regulatory 
pokojowe 

 Dodatkowym wyposażeniem kotłów centralnego 
ogrzewania do sterowania ich pracą na rzecz 
obiegów grzewczych są termostaty pokojowe  
i regulatory pokojowe. Urządzenia te,  
w porównaniu do termostatów kotła, mają za 
zadanie optymalizować pracę kotłów c.o. 
zarówno pod względem kosztów eksploatacji, jak 
i komfortu cieplnego, a także wygody 
użytkowników. 



Wykorzystanie termostatów  
i regulatorów pokojowych 

• Termostaty pokojowe i regulatory pokojowe 
należą do najprostszych i najtańszych 
sterowników zewnętrznych, jakie stosuje się 
do regulacji kotła zasilającego czynnikiem 
grzewczym instalacje centralnego ogrzewania, 
i cieszą się zasłużenie dużą popularnością. 
Podobnie jak termostaty kotła wykorzystuje 
się je w instalacjach jednobiegowych, 
grzejnikowych lub podłogowych. 



• W innych krajach (np. Wielka Brytania) stosuje się 
tanie termostaty pokojowe do wielobiegowych 
instalacji c.o.  

• Zapewniają one uzyskanie różnych temperatur  
w pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami 
użytkowników, bez konieczności korekty temperatur 
głowicami termostatycznymi na grzejnikach.  

• Ten sposób regulacji kotła c.o. instalacjami 
wielobiegowymi jest bardziej wskazany w krajach  
o ciepłym lub umiarkowanym klimacie, takich jak 
Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania, gdzie zimą 
nie dochodzi do dużych spadków temperatury 
zewnętrznej w dłuższych okresach. 



Termostaty i regulatory pokojowe ≠ 
termostaty 

• Na polskim rynku istnieje ogromny wybór 
termostatów i regulatorów pokojowych. 
Występuje też pewne zamieszanie w 
nazewnictwie. Regulatory pokojowe nazywa 
się często termostatami i odwrotnie. Różnią 
się one znacznie budową i swoimi 
możliwościami regulacyjnymi. 



• Termostaty pokojowe należą do urządzeń 
uniwersalnych, mogą współpracować  
z kotłami różnych producentów.  

• Przy doborze termostatu należy zwrócić 
uwagę, do jakiego napięcia elektrycznego jest 
on przystosowany i pod tym względem 
odpowiednio dopasować go do warunków 
współpracy z kotłem c.o.  

• W większości termostaty i kotły 
przystosowane są do elektrycznego napięcia 
zasilania 230 V. 



Jak to działa? 

• Termostat pokojowy jest urządzeniem, które 
działa na zasadzie dwustawnej:  
włączył – wyłączył.  

• Bodźcem zadziałania termostatu (w każdą stronę) 
jest temperatura pomieszczenia, w którym się 
znajduje. Przy spadku temperatury 
pomieszczenia, w porównaniu do temperatury 
żądanej, termostat włączy kocioł. Przy osiągnięciu 
żądanej temperatury – wyłączy. 



• Podobnie jak w przypadku 
termostatu kotła włączenie i wyłączenie 
pracy kotła przez termostat pokojowy 
realizowane jest z określoną fabrycznie histerezą 
temperatury.  

• Tu jednak ta histereza różni się znacznie od 
histerezy termostatu kotła i wynosi zwykle np. 
±0,1°C, ±0,3°C, ±0,5°C, maksymalnie ±1,0°C, i 
jest ustawiana fabrycznie, najczęściej bez 
możliwości zmian.  

• Najnowsze termostaty pokojowe mają dwie 
wartości histerezy do wyboru, np. ±0,2°C i 
±0,4°C. Co ona oznacza? 



Przykład 

• Gdy na termostacie o histerezie ±0,3°C została 
ustawiona temperatura pomieszczenia 
20°C, kocioł zostanie włączony, gdy 
temperatura pomieszczenia będzie poniżej 
19,7°C (20-0,3°C) i wyłączony, gdy 
temperatura osiągnie wartość 20,3°C (20 + 
0,3°C). Na wykresie przedstawiono graficzny 
przebieg temperatury pomieszczenia i okresy 
pracy kotła c.o. (rys.) 





• Przy wyborze termostatu pokojowego warto 
zwrócić uwagę na ten parametr. Decyduje on 
bowiem, z jednej strony, o komforcie cieplnym,  
z drugiej o kosztach ogrzewania.  

• Im mniejsza histereza, tym wyższy komfort ciepła, 
co oznacza występowanie mniejszych wahań 
temperatury pomieszczenia. Jednocześnie jednak 
wyższe będzie zużycie paliwa ze względu na 
częstsze włączanie się kotła.  

• Wartość histerezy powinna być taka, aby 
użytkownik nie odczuwał wahań temperatury 
pomieszczenia. Tak bywa, gdy różnice 
temperatury pomieszczenia nie przekraczają 1°C. 
Optymalna histereza zawiera się w zakresie: ±0,3 
÷ ±0,5°C. 



• Termostat pokojowy łączony jest z kotłem 
przewodem dwużyłowym do fabrycznie 
przygotowanego gniazda w kotle.  

• Jego zastosowanie w nowym budynku 
wymaga wcześniejszego przygotowania 
przewodu poprowadzonego pod tynkiem od 
miejsca ulokowania termostatu do kotła.  

• W istniejących już budynkach konieczne 
będzie prowadzenie przewodu po wierzchu 
ścian lub wkuwania go w mur dla uniknięcia 
szpecącego widoku. Klasyczny termostat 
pokojowy pokazano na fot. 1. 



Termostat pokojowy przewodowy 



Termostat bezprzewodowy (radiowy) 

• Innym, nieco droższym rozwiązaniem jest 
zastosowanie termostatu bezprzewodowego 
(radiowego), który składa się z dwóch części (fot. 
2). Jedna z nich jest podłączona do 
kotła przewodem i powinna znajdować się w jego 
pobliżu, druga (wolna i zasilana baterią) z 
pokrętłem regulacyjnym w pomieszczeniu, gdzie 
powinna być żądana temperatura.  

• Termostat bezprzewodowy nie jest „przywiązany” 
do jednego pomieszczenia, jak to jest  
w przypadku termostatu przewodowego, i może 
być przenoszony, w zależności od potrzeb 
użytkownika, do różnych pomieszczeń. 



Termostat pokojowy bezprzewodowy 



Zalety dla użytkownika 

• W przeciwieństwie do termostatu kotła, 
termostaty pokojowe, przewodowe i radiowe 
mają tę zaletę, że nie wymagają od 
użytkownika bezpośredniego kontaktu  
z kotłem c.o. w celu regulacji temperatury 
pomieszczeń.  

• Tę wygodę odczuwa się nawet wówczas, 
gdy kocioł jest blisko pomieszczenia 
przebywania użytkownika. 



• Termostat pokojowy może być zainstalowany 
w dowolnym miejscu w pomieszczeniach 
mieszkalnych.  

• Zwykle montuje się go tam, gdzie mieszkańcy 
najczęściej przebywają. Jest nim duży pokój 
lub – według obecnej nomenklatury – salon. 

• Dokładne warunki umieszczenia termostatu 
przewodowego i radiowego podają 
przygotowane przez producenta instrukcje 
montażu lub obsługi. 



Lokalizacja termostatu pokojowego 

• Lokalizacja termostatu pokojowego jest 
istotna z punktu widzenia temperatury 
pomieszczenia i komfortu cieplnego 
użytkownika, ponieważ termostat pokojowy 
będzie zapewniał ustawioną temperaturę tylko 
tego pomieszczenia, w którym się znajduje,  
o ile będzie prawidłowo umiejscowiony. 



Zyski 

• Poprzez zastosowanie termostatu pokojowego 
istnieje również możliwość zmniejszenia kosztów 
eksploatacji, kosztów ogrzewania.  

• Termostat pokojowy będzie uruchamiał 
kocioł tylko w okresach, gdy wymagać będzie 
tego temperatura pomieszczenia, w którym jest 
on zainstalowany.  

• W pozostałych pomieszczeniach temperatura 
będzie regulowana tylko poprzez odpowiednie 
ustawienie głowic termostatycznych na 
grzejnikach, nastawy wstępne zaworów  
i położenie pokręteł głowic. 



• Takie rozwiązanie uwzględnia zyski ciepła, np. 
od nasłonecznienia w ciągu dnia lub od 
zastosowania dodatkowych źródeł ciepła, jak 
kuchenka, żelazko itp., i nie dopuszcza 
zarówno do przegrzania pomieszczeń, jak i do 
zbytecznego zużycia paliwa. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
dr inż. Marcin Michalski 
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