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Cz  II – Zmienne strategie grza-
nia. Ekonomiczne spo ytkowanie 
uzysków ciep a
Dwa pokolenia do ty u w budownictwie jed-

norodzinnym obowi zywa a prosta strategia 

grzania: domownicy wracaj  do domu, grzeje 

si , by wieczorem i w nocy by o ciep o. W mie-

cie, w biurach, czy te  w blokowiskach, strate-

gia równie  by a jedna – gdy by o za gor co, na-

le a o otworzy  okno... Wszystko to wynika o

z technologii budowania obiektów oraz z kom-

pletnego braku poszanowania energii. Pokolenie 

do ty u zacz o budowa  znacznie cieplejsze bu-

dynki, pojawi o si  te  ogrzewanie pod ogowe, 

które zadowoli o i tych niedogrzanych i tych 

przegrzanych. Kolejne pokolenie to domy zbli-

one do pasywnych, to budownictwo zrówno-

wa one – energooszcz dne, proekologiczne i w 

najwy szym stopniu komfortowe. Sta o si  to 

mo liwe nie tylko dzi ki szczelnym i ciep ym 

technologiom budowy domów, lecz tak e dzi -

ki wprowadzeniu rozlicznych systemów stero-

wania najszerzej poj tym komfortem obs ugi 

domu, w tym komfortem cieplnym ci le zwi -

zanym z indywidualnymi potrzebami domow-

ników oraz maksymalnym poszanowaniem wy-

tworzonej energii. Wp yw na najwy sz  jako

powietrza zapewni w tym wypadku rekupera-

cja. Ca osezonowa izotermia wytwarzana przez 

dominuj ce a nie wspomagaj ce ogrzewanie 

pod ogowe wyklucza realizacj  tak sformu o-

wanych celów. Ciep a nie tylko nie powinno 

si  dostarcza  za ma o, lecz tak e nie powin-

no si  go dostarcza  za du o, a taka sytuacja 

przy grzaniu ci g ym, jednostajnym ma miej-

sce bardzo cz sto. Im cieplejszy obiekt, tym ry-

zyko, e ciep a b dzie za du o jest wi ksze, a za 

du o ciep a oznacza zawsze jego utrat . Ka dy 

stopie  przewy szenia temperatury wn trza 

ponad zadan  oznacza niepotrzebn  utrat  cie-

p a w wysoko ci 6%, tak samo jak obni enie 

temperatury wn trza o jeden stopie  ozna-

cza oszcz dno  w jego zu yciu o 6%. Zatem 

w ciep ym, zbli onym do pasywnego domu, 

g ówne ród o ciep a powinno by  w maksy-

malnym stopniu sterowalne. Powinni my móc 

r cznie lub poprzez zainstalowan  elektroni-

k  ogrzewanie w czy , móc wp ywa  na dy-

namik  grzania lub te  móc ogrzewanie ca ko-

wicie wy czy . Ogrzewanie pod ogowe a tak e

cienne p aszczyznowe, z uwagi na swoj  gi-

gantyczn  bezw adno  ciepln , tak  stero-

walno  ca kowicie wyklucza. Pod ogówka to 

powinien by  wy cznie „bieg ja owy” ogrze-

wania. Coraz wi kszy udzia  w bilansie ciepl-

nym nowych domów bior  wszelkie uzyski cie-

p a – nas onecznienie, urz dzenia kuchenne, 

komputery, s owem ca e ciep o bytowe. Jak za-

chowuje si  optymalnie skonfigurowane i ste-

rowane ogrzewanie? Pojawia si  uzysk ciep a

= ogrzewanie stop. Opuszczamy dom na kil-

ka godzin = ogrzewanie stop. K adziemy si

do snu = ogrzewanie stop. Wracamy do domu 

i czujemy si  przemarzni ci = ogrzewanie na 

krótko, pe na moc. Nie sposób w krótkim tek-

cie zamkn  wszelkich aspektów tego zagad-

nienia. Ka dy cz onek rodziny ma swoje indy-

widualne preferencje, upodobania oraz sposób 

bycia. Konfiguracja systemu grzewczego, sposo-

bu jego sterowania powinna to uwzgl dni . Nie 

da si  ujednolici  komfortu. System grzewczy 

powinien by  ponadto modyfikowalny. Wszak 

nie wiadomo, w jakim kierunku pod y roz-

wój ludzko ci.

Z obecnych na rynku grzejników, produkty 

REGULUS-system s  najszybszymi w dzia a-

niu, zatem s  bardzo dobrym rozwi zaniem 

dla inteligentnych domów, rozwi zaniem opty-

malnym dla budownictwa zrównowa onego. 

Daj  one ka demu domownikowi mo liwo

wyboru indywidualnej strategii grzania, gwa-

rantuj c mu osobisty komfort cieplny za mo -

liwie najmniejsze pieni dze.

c.d. ju  w nast pnym numerze BD

Cz  III

Mity i stereotypy dotycz ce ogrzewania

Ogrzewanie wspó czesnych, ciep ych domów: 
komfortowe, zdrowe, ta sze
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W poprzednim numerze BD omawiany by  komfort cieplny w aspekcie funkcjo-
nuj cych w organizmie ka dego cz owieka mechanizmów termoregulacyjnych. 
Temperatura wn trza musi by  bezpieczna dla zdrowia d ugoterminowo. Nasz 
dom nie mo e nam szkodzi !                                                                                                                              
Czy ka dy domownik, w ka dym wieku i w ka dym stanie zdrowia okre la
tak  sam  temperatur  jako komfortow  dla siebie?                                                                            
Czy taka sama temperatura powinna panowa  w domu w porze relaksu, zaj
wymagaj cych aktywno ci fizycznej, aktywno ci umys owej, czy te  podczas snu?
Czy taka sama temperatura powinna panowa  w ka dym pomieszczeniu, 
w ca ym domu, podczas ca ego sezonu grzewczego?                                                                                                         
Je li odpowied  brzmi „nie” na którekolwiek z powy szych pyta , nale y wów-
czas uzna , e ogrzewanie pod ogowe nie jest ju  szczytem komfortu cieplne-
go. Powinno pe ni  funkcj  ogrzewania wspomagaj cego, zapewniaj c neu-
tralno  temperatury posadzki. Pojawiaj ce si  uzyski ciep a mog  przy nim 
powodowa  przewy szenie temperatury powietrza ponad zadan , czyli nie-
optymalne gospodarowanie wytworzon  energi .
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