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Artyku  promocyjny

…a jednym z jego elementów jest bezpiecze -
stwo cieplne. Kiedy w tej mierze czujemy si
ca kowicie bezpieczni? Je li nasz dost p do 
ciep a jest szybki i realizowany w po danej 
ilo ci. Kiedy mamy ciep a ile chcemy i kie-
dy chcemy. Kiedy nie jest nam ani za zim-
no ani nie musimy przebywa  w przegrza-
nych pomieszczeniach. To w a nie d enie 
do bezpiecze stwa cieplnego wyra a si  m.in. 
w konfigurowaniu przez wielu inwestorów 
skomplikowanych instalacji c.o., zawieraj -
cych alternatywne wzgl dem siebie sk adowe
s u ce produkcji ciep a i c.w.u. Ogrzewanie 
bezalternatywne, powoli reaguj ce, wy cz-
nie pod ogowe, nie gwarantuje domownikom 
pe nego bezpiecze stwa cieplnego. Jest to spo-
sób na grzanie jednostajne, kosztem pe ne-
go komfortu cieplnego. Fakt, e przy wybo-
rze takiego ogrzewania czasem ciep a b dzie 
do , lecz czasem b dzie go za ma o, dodat-
kowo podanego nie dok adnie o tym czasie 
co by my chcieli. Przy gwa townym wahni -
ciu temperatury w gór  (okresy przej ciowe) 
stopie  nagrzania posadzki mo e by  z kolei 
zbyt wysoki, co tak e jest niepo dane dla 
kosztów grzania i dla komfortu cieplnego. 
Podstawow  barier  jest tu niska temperatu-
ra grzania skojarzona z grzejnikiem o bardzo 
du ej bezw adno ci cieplnej, jakim jest grzej-
nik pod ogowy, 100 m2 takiego grzejnika ma 
mas rednio 20 ton! Zmiana temperatury ta-
kiej masy betonu, cho by o jeden stopie , jest 
procesem bardzo powolnym, z drugiej stro-
ny grzej cej nadmiernie posadzki nie da si
„wy czy ”. Niskotemperaturowo mo na rów-
nie  grza  posiadaj c ogrzewanie oparte na 
odpowiednich, szybko dzia aj cych grzejni-
kach lub konfiguruj c ogrzewanie mieszane, 
hybrydowe, cz ce w jednej instalacji sk a-
dow  reaguj c  powoli oraz sk adow  reagu-
j c  bardzo szybko. Hybrydowe ogrzewanie 
oznacza, e w tym samym pomieszczeniu, 
z tego samego rozdzielacza, t  sam  tempe-
ratur  czynnika grzejnego, zasilane jest (wy-

konane jedynie na komunikacyjnej cz ci 
pod ogi) ogrzewanie pod ogowe oraz szyb-
ko reaguj cy grzejnik – cienny lub kana o-
wy. Istot  poczucia bezpiecze stwa cieplne-
go rodziny jest wiadomo , w jakim czasie 
mo emy mie  w domu tak  temperatur  po-
wietrza jak  akurat chcemy. Je li czas ten 
jest krótki, a wydatek energii niezb dny dla 
uzyskania po danego celu grzewczego jest 
niewielki, wówczas czujemy si  bezpieczni.

W ciep ym oraz dobrze akumuluj cym cie-
p o domu, temperatur  wn trza stabilizuj
g ównie wszystkie nagrzane do po danej 
temperatury przegrody czyli ciany, sufit 
oraz posadzka plus elementy wyposa enia. 
Podstawowym zadaniem grzejników powin-
no by  precyzyjne uzupe nianie bie cych 
strat ciep a. W zwi zku z tym, e potrze-
by cieplne takiego domu s  niewielkie, co-
raz mniejsze grzejniki musz  grza  jedynie 
u amek doby – nieco d u ej podczas mro-
zów, natomiast w okresach przej ciowych 
dominuj  krótkotrwa e w czenia grzania. 
Okresy, w których centralne ogrzewanie nie 
musi w ogóle grza , s  coraz d u sze. Zatem 
grzej ca permanentnie i jednostajnie „pod o-
gówka” powoli tak e stanie si  prze ytkiem, 
gdy  u ytkownik mo e mie  przecie  ochot
na podwy szenie na krótko temperatury po-
wietrza lub mo e mie  ochot  na ca kowite 
wy czenie grzania np. w sypialni. Im pre-
cyzyjniej grzeje grzejnik, tym lepiej dla kie-
szeni i dla komfortu cieplnego u ytkownika. 
Gdy temperatura zadana zostanie osi gni -
ta, grzejnik powinien mo liwie jak najszyb-
ciej przerwa  grzanie. 

Pe ne bezpiecze stwo cieplne mog  zapew-
ni  jedynie grzejniki o znikomej bezw adno-
ci cieplnej, które do uzyskania pe nej nomi-

nalnej mocy grzewczej wymagaj  relatywnie 
niewielkich ilo ci energii, ponadto rozpocz -
cie lub zaprzestanie grzania przez nie nast -
puje w stosunkowo krótkim czasie. Takimi 
grzejnikami s  produkty firmy REGULUS®-

system, umo liwiaj ce precyzj  w dawkowa-
niu ciep a, niemo liw  do uzyskania przez 
aden inny system grzejników wodnych c.o. 

Bezpiecze stwo rodziny – priorytet ka dego inwestora buduj cego dom…
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