
W ka dym domu lub mieszkaniu s   miej-

sca, gdzie w a nie taka instalacja jest opty-

malna. To pomieszczenia o pod odze cera-

micznej: azienka lub kuchnia, co do któ-

rych mamy szczególne wymagania pod 

wzgl dem temperatury, wilgotno ci i czy-

sto ci. Ich powierzchnia jest zazwyczaj 

ograniczona i trudno dobra  inny rodzaj 

ogrzewania. Przeciwwskaza  dla innych 

systemów jest wi cej: nieodpowiedni typo-

szereg urz dze , instalacja jest technicznie 

utrudniona, wyst puje kolizja z innymi 

urz dzeniami (np. grzejnik cienny / lo-

dówka) brak miejsca na cianach lub kon-

flikt estetyczny. Niewidoczne, niskotempe-

raturowe, bezpo rednie elektryczne ogrze-

wanie pod ogowe wietnie sobie radzi 

z tymi problemami. Ponadto to niewielka 

inwestycja, a monta  i obs uga – proste 

i bezpieczne.

Ogrzewanie pod ogowe jest rozwi za-

niem daj cym najwy szy komfort ze wzgl -

du na optymalny rozk ad temperatury (cie-

p e stopy i ch odna g owa) oraz atwo  ste-

rowania temperatur  i czasem pracy (ter-

mostat). Jako ogrzewanie bezpo rednie i ni-

skotemperaturowe, elektryczne ogrzewanie 

pod ogowe charakteryzuj : precyzja regula-

cji, szybka reakcja i oszcz dne zu ycie 

energii.„Elektryczn  pod ogówk ” mo na 

instalowa  zarówno w nowych, jak i w ist-

niej cych pomieszczeniach (renowacja). 

W ofercie posiadamy produkty dla ka de-

go rodzaju pokrycia pod ogowego a ich do-

st pno  i atwo  transportu, to dodatko-

we zalety. Ostatnimi, jakie wymieni  s :

trwa o  i brak konserwacji, co oznacza na-

prawd  niskie koszty liczone cznie: za-

kup i monta  + eksploatacja i utrzymanie.

I jeszcze kwestia instalowanej mocy – na 

co zwróci  uwag ?

Po pierwsze: musimy zapewni  odpo-

wiedni  ilo  ciep a dla pomieszczenia 

(zgodnie z bilansem cieplnym). Je li nie b -

dzie innego ród a emisji ciep a prócz maty 

lub przewodu grzejnego, to musimy mie

wiadomo , e np. ogrzewanie pod ogowe 

o pow. 1,5 m2 w pomieszczeniu o pow. 

5,0 m2, da nam jedynie cieplejsz  po-

wierzchni  pod ogi w miejscu instalacji. 

Nie zapewni jednak wymaganej temperatu-

ry powietrza, bo dostarczymy 255 W, a b -

dzie potrzeba ok. 500 W. W a ciwa by aby 

np. mata grzejna 170/3 o mocy 510 W.

Po drugie: jak  funkcj  pe ni ogrzewane 

pomieszczenie? W azience oczekujemy 

wy szej temperatury, ni  w holu. To jest 

zawarte w bilansie cieplnym lecz – istotny 

jest czas aktywno ci ogrzewania: w holu 

– sta a, niewysoka temperatura a w azien-

ce: nieco wy sza temperatura „na podtrzy-

manie” (nie nale y ca kowicie wych adza

pomieszczenia) a, w krótkich okresach 

– podwy szona tak, by pod oga by a wyra -

nie ciep a, a powietrze w azience – zdecy-

dowanie cieplejsze. Warto wi c zainstalo-

wa  moc ok. 170 W/m2, by skróci  czas na-

grzewania i rzeczywi cie mie  ciep o.

Po trzecie: wa ny jest materia  wyko cze-

niowy pod ogi. Pod pod ogi ceramiczne in-

stalujemy ogrzewanie wi kszej mocy np. 

170 W/m2 pod postaci  maty grzejnej lub 

przewodów. Pod pod ogi panelowe instalu-

jemy maty grzejne WT 2010AL o obni onej 

mocy liniowej przewodów grzejnych 

umieszczonych na folii aluminiowej, co 

gwarantuje idealny rozk ad emitowanego 

ciep a i chroni materia  pod ogi.
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