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Artyku  promocyjny

Systemy ogrzewania pod ogowego oferowa-

ne przez Ensto sk adaj  si  z mat grzewczych 

Thinmat, przewodów grzewczych Tassu, ter-

mostatów Eco, oraz drobnych elementów mon-

ta owych. Maty grzewcze Thinmat to specjal-

nie dobrane odcinki przewodów grzewczych 

rozmieszczonych na siatce z PCV w taki sposób, 

aby zapewni  moc odpowiednio 100 W/m² lub 

160 W/m². Instalacja mat grzewczych jest bar-

dzo prosta: siatk , do której przymocowany  jest 

przewód mo na nacina  – dostosowuj c kszta t

maty do wymiarów pomieszczenia. Poniewa

maty grzewcze s  cie sze od przewodów – sto-

sujemy je g ównie tam, gdzie nie mo emy po-

zwoli  sobie na podniesienie poziomu pod o-

gi (np. w trakcie remontu mieszkania w bloku). 

Przewody Tassu to dwu y owe przewody grzew-

cze wyst puj ce w gotowych, jednostronnie za-

silanych zestawach o d ugo ciach od 11 metrów 

do 106 metrów i mocach odpowiednio od 240 W 

do 2200 W. Przewody Tassu s  zdecydowanie ta -

sze od mat grzewczych, natomiast ich instalacja 

wymaga wi cej czasu.  Do uk adania przewodów 

pomocna jest ta ma monta owa, umo liwiaj -

ca zachowanie odpowiednich odleg o ci pomi -

dzy  kolejnymi przewodami.  Dzi ki temu – od-

powiednio zwi kszaj c lub zmniejszaj c odst py 

pomi dzy przewodami – sami mo emy zadecy-

dowa  gdzie b dziemy mieli wi ksz  moc jed-

nostkow  (obszary wych adzane np. w pobli u

drzwi i okien) lub mniejsz  (np. pod meblami). 

Znacznie prostsze jest te  uk adanie przewodów 

w ró nego rodzaju wn kach, omijanie filarów 

lub innych elementów sta ej zabudowy.

Ogrzewanie pod ogowe mo emy podzieli

na dwa typy:

ogrzewanie zasadnicze – gdzie  u o one w pod-

odze przewody/maty grzewcze s  jedynym 

ród em ciep a w danym pomieszczeniu. 

ogrzewanie uzupe niaj ce – gdzie u o one

w pod odze przewody lub maty grzewcze wy-

st puj  obok innego ród a ciep a (najcz ciej 

grzejnika) i maj  za zadanie  jedynie dogrze-

wa  pomieszczenie poza sezonem grzewczym 

lub zapewni  efekt tzw. ciep ej pod ogi w trak-

cie ca ego roku.

Aby ogrza  pomieszczenie nale y dostarczy

do niego okre lona moc ciepln . Moc cieplna, 

jak  nale y dostarczy  do pomieszczenia w celu 

zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplne-

go zale y od wielu czynników. Przede wszyst-

kim od wielko ci i przeznaczenia pomieszcze-

nia, a tak e stopnia izolacji cieplnej budynku, 

g boko ci instalacji (grubo ci wylewki), czy 

wreszcie od rodzaju materia u wyko czenio-

wego pod ogi. Poniewa  skracanie fabrycznie 

przygotowanych zestawów przewodów lub mat 

jest niemo liwe – niezwykle wa ne jest w a ci-

we dobranie d ugo ci przewodu/ maty do wiel-

ko ci i kszta tu pomieszczenia. Dla ogrzewania 

zasadniczego (w nowym budownictwie, dla po-

mieszcze  o wysoko ci 2,5 m) przyjmuje si  war-

to ci pomi dzy 80–120 W/m², d c do u o enia 

maty/przewodu na ca ej powierzchni pomiesz-

czenia. W sytuacjach, gdy nie mo emy u o y

maty/przewodu na ca ej powierzchni pomiesz-

czenia (np. w azience, gdzie cz  powierzchni 

zajmuje wanna lub brodzik) na pozosta ej cz -

ci pod ogi musimy zgromadzi  odpowiednio 

wi ksz  moc, aby za jej po rednictwem ogrza

ca e pomieszczenie. 

Przy ogrzewaniu uzupe niaj cym, w celu za-

pewnienia efektu tzw „ciep ej pod ogi” – ogrze-

wanie uk adamy jedynie w tych obszarach, gdzie 

si  poruszamy – wi c najcz ciej przed wann ,

czy brodzikiem w azience lub na rodku ci gów 

komunikacyjnych. Poniewa  takie ogrzewanie 

w czane jest jedynie okresowo (np. przed i po 

k pieli) i zale y nam na szybkim nagrzaniu pod-

ogi – wi c do tego typu zastosowa  przyjmuje-

my moc jednostkow  rz du 160 W/m².

W uk adach elektrycznego ogrzewania pod-

ogowego bardzo wa n  rol  pe ni sterowanie, 

a wi c odpowiednio dobrany regulator i czujnik 

temperatury. Najprostszymi urz dzeniami tego 

typu s  regulatory typu ECO10FJ wyposa one 

w pod ogowy czujnik temperatury zapewniaj -

cy utrzymanie temperatury pod ogi na nasta-

wionym poziomie (bez wzgl du na temperatu-

r  pomieszczenia). Lepszym rozwi zaniem jest 

termostat ECO16FRJ wyposa ony jednocze nie 

w obydwa czujniki: pod ogowy i powietrzny 

– umo liwiaj cy utrzymanie sta ej temperatu-

ry w pomieszczeniu i jednocze nie zapobie-

gaj cy nadmiernemu wzrostowi temperatury 

posadzki. Najlepszym na dzie  dzisiejszy roz-

wi zaniem jest termostat wyposa ony w oby-

dwa czujniki, posiadaj cy dodatkowo mo li-

wo  programowania kilku cykli grzewczych, 

oraz utrzymywanej w trakcie ich trwania tem-

peratury – ECD16LCD.   

Produkty Ensto naby  mo na w najwi kszych 

hurtowniach elektrycznych.

Szczegó y u Przedstawicieli Techniczno-

-Handlowych Ensto:

Gda sk, Szczecin, Olsztyn – 0605 282 244, 

e-mail: piotr.gapanowicz@ensto.com

Warszawa, Bia ystok, Lublin – 0605 282 235, 

e-mail: slawomir.skawski@ensto.com

Kraków, Katowice, Rzeszów – 0605 282 231, 

e-mail: marcin.zawisza@radian.biz.pl

Wroc aw, Pozna , ód  – 0605 282 233, 

e-mail: miroslaw.marciniak@ensto.com
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