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Cech  ogrzewania pod ogowego jest du a

bezw adno  cieplna, oznacza to, e po wy-

czeniu ogrzewania p yta grzejna jeszcze 

przez d ugi czas oddaje ciep o.

W zwi zku z tym istniej  trudno ci z au-

tomatyczn  regulacj  temperatury pomiesz-

cze , w których wyst puj  okresowe znacz-

ne zyski ciep a, np. od nas onecznienia lub 

– technologiczne. W ogrzewaniu pod ogo-

wym mo na zastosowa  nast puj ce sposoby 

regulacji: wspóln , indywidualn , z wykorzy-

staniem modu ów regulacyjnych, samoregu-

lacj  oraz regulacj  sta owarto ciow .

Uwagi monta owe
a) Dostarczane przez nas wraz z materia ami 

instalacyjnymi deklaracje zgodno ci produ-

centów stanowi  podstaw , zgodnie z przepi-

sami, do przyst pienia do odbioru technicz-

nego instalacji ogrzewania pod ogowego.

b) Przy wykonywaniu instalacji ogrzewania 

pod ogowego nale y stosowa  materia y ate-

stowane o jako ci gwarantuj cej bezawaryj-

n  eksploatacj  w okresach mi dzy remon-

tami generalnymi budynku.

c) Dok adna instrukcja monta u z czek do 

rur typu KISAN zawarta jest w „Instrukcji 

projektowania i monta u instalacji sani-

tarnych z rur wielowarstwowych systemu 

„KISAN” – instrukcja 1.

d) Przestrze  nad dylatacj  nale y wype ni

materia em trwale elastycznym – np. ywi-

c  syntetyczn  (przy uk adaniu warstwy wy-

ko czeniowej pod ogi).

e) Nie wolno uruchamia  instalacji na gor -

co przed zwi zaniem zaprawy. 

f) Podczas wykonywania posadzki:

– instalacja ogrzewania pod ogowego win-

na by  pod ci nieniem w celu wykazania 

ewentualnych uszkodze  ruroci gów pod-

czas wykonywania wcze niejszych prac,

– nie wolno u ywa  ostrych przedmiotów 

i twardego obuwia,

– po okresie dojrzewania wylewki, a przed 

uk adaniem wyk adziny pod ogowej p yt

nale y wygrza .

g) Przy wykonywaniu wylewki nale y zwró-

ci  szczególn  uwag  na wyeliminowanie 

po cze  p yt grzejnych nad szczelinami 

dylatacyjnymi mi dzy sob  lub z elementa-

mi konstrukcji budynku. P yty grzejne mu-

sz  by  starannie dylatowane.

W odzimierz Mroczek, 

Marcin Ciuchnowicz

W okresie rozruchu nale y utrzymywa  przez 3 doby temperatur  zasi-

lania równ  25°C, nast pnie podwy sza  co 5 stopni na dob  do maksy-

malnej temperatury projektowej. Uruchomienie instalacji powinno nast -

pi  po okresie wi zania zaprawy (dla betonu wynosz cym 20–28 dni, dla 

jastrychu anhydrytowego 7 dni).
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