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Elektryczne maty grzejne to jeden z najprost-

szych w monta u systemów ogrzewania pod-

ogowego. Stosowany jest w budownictwie 

mieszkaniowym i przemys owym. Zapewnia 

relatywnie szybki komfort cieplny poprzez 

równomierny rozk ad temperatury w dogrze-

wanych pomieszczeniach. 

MATEC to oferowana przez firm  CET gru-

pa urz dze  stanowi cych ród a ciep a w elek-

trycznych systemach ogrzewania pod ogowe-

go. G ówne produkty grupy to maty grzejne 

o mocy 150 W/m² oraz regulatory temperatury 

kompatybilne z elektrycznymi, a tak e wodny-

mi systemami grzewczymi.

Podstawowe zalety ogrzewania pod ogowego:

–  komfort cieplny w pomieszczeniu wytworzo-

ny dzi ki równomiernemu oddawaniu ciep a

z pod ogi,

–  niska temperatura powierzchni grzejnej przy 

zachowaniu odpowiedniego komfortu ciepl-

nego,

–  proste i zarazem efektywne sterowanie gwa-

rantuj ce optymalne wykorzystanie energii 

w stosunku do bie cego zapotrzebowania na 

ciep o,

–  niski nak ad inwestycyjny,

–  podniesienie estetyki pomieszcze  i powi k-

szenie ich przestrzeni poprzez eliminacj  grzej-

ników ciennych.

Przy projektowaniu ogrzewania pod ogowe-

go nale y okre li  zapotrzebowanie pomiesz-

cze  na ciep o. Analizy mo na dokona  sto-

suj c metod  obliczeniow , która uwzgl dnia 

straty ciep a przez przegrody zewn trzne (tzn. 

ciany, dachy, okna) lub metod  uproszczon ,

która oparta jest o wskazanie mocy grzejnej dla 

konkretnych typów pomieszcze .

Podzia  pomieszcze  ze wzgl du na zapotrze-

bowanie na moc grzejn :

–  pokoje, hole w domach jednorodzinnych, 

kuchnie – 70÷120 W/m², 

– azienki – 120÷150 W/m²,

–  piwnice, gara e, pomieszczenia przemys o-

we – ~100 W/m².

Dysponuj c tak  analiz  mo na w prosty 

sposób obliczy  wielko  pod ogowego ró-

d a ciep a w stosunku do wielko ci ogrze-

wanego pomieszczenia, np. aby ogrza  pokój 

o powierzchni 25 m² zapotrzebowanie na moc 

grzejn  wynosi 3000 W. Czas nagrzewania po-

mieszczenia do wskazanego poziomu zale ny 

jest od poziomu izolacji przegród tego pomiesz-

czenia. Odpowiednia moc jednostkowa mat dla 

podanej powierzchni wynosi 150 W/m². W tym 

przypadku mo na zainstalowa  cztery maty 

o powierzchni grzejnej 5 m² ka da, zapewnia-

j c ogrzewanie kubatury wi kszej ni  wyni-

ka to z powierzchni roz o onych mat. W ta-

kiej sytuacji maty grzejne u o y  nale y na 

rodku pokoju pozostawiaj c np. przy cia-

nach wolne miejsca pod meble i urz dzenia 

na sta e usytuowane na pod odze.

Drugim wa nym aspektem dotycz cym wy-

boru elektrycznych mat grzejnych pod k -

tem mocy jednostkowej to wspó praca z na-

wierzchni . Ogrzewanie pod ogowe powinno 

by  instalowane pod nawierzchni  charakte-

ryzuj c  si  niskim oporem cieplnym mate-

ria u, jego warto  nie powinna przekracza

0,15 m²K/W. 

Dobieraj c moc ród a ciep a pod ogowego 

w stosunku do posadzki nale y pami ta , i

zalecana rednia temperatura w pod odze po-

winna wynosi  ok. 26°C. Wyj tkiem s azien-

ki i miejsca przyokienne gdzie dopuszcza si

temperatur  nawet do 29°C. 

Konstruuj c instalacje ogrzewania pod o-

gowego nale y dok adnie zaplanowa  rozk ad 

przewodów grzejnych w posadzce pomieszcze-

nia. Aby szybko i prawid owo roz o y  prze-

wody na powierzchni stosuje si  system mat 

grzejnych, których konstrukcja zapewnia za-

chowanie odpowiednich odleg o ci mi dzy 

przewodami i wymiernie skraca czas uk ada-

nia. MATEC oferuje dwa rodzaje mat grzejnych, 

dwu- i jednostronnie zasilane. Jedna i druga 

opcja niesie w sobie indywidualne zalety. Mata 

dwustronnie zasilana wyposa ona jest w cien-

ki przewód grzejny co umo liwia roz o enie 

cie szej warstwy kleju. Mata jednostronnie za-

silana posiada nieco grubszy przewód grzejny, 

jednak e opcja zasilania jednostronnego zdecy-

dowanie u atwia monta  maty i przede wszyst-

kim roz o enie przewodu grzejnego z siatk  na 

posadzce oraz doprowadzenie przewodu zasi-

laj cego do instalacji elektrycznej.

Nowo ci  w ofercie s  systemy antyoblo-

dzeniowe MATEC. Instalacje grzewcze propo-

nowane przez firm  CET stanowi  doskona

ochron  przed zamarzaniem rur wodoci go-

wych oraz oblodzeniem rynien, ramp, pod-

jazdów, schodów i innych ci gów komunika-

cyjnych nara onych na dzia anie zimowych 

warunków atmosferycznych.

Artyku  promocyjny

Elektryczne systemy ogrzewania 
pod ogowego MATEC

RODZAJ POSADZKI GRUBO
WSPÓ CZYNNIK 

PRZEWODZENIA CIEP A OPÓR CIEPLNY

nazwa [mm] [W/mK] [m²K/W]

P ytki ceramiczne 9 1,05 0,009

Linoleum 2,5 0,17 0,015

Marmur 25 2,15 0,012

Wyk adzina PVC 2 0,2 0,01

Parkiet d bowy 25 0,22 0,114
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