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ki do zlokalizowania, a skutkujący poniesie-
niem sporych kosztów. Aktualnie dąży się do 
tego, aby wszystkie połączenia były widocz-
ne i łatwo dostępne w celu wykrycia prze-
cieku i szybkiej wymiany uszkodzonej części 

i na to właśnie pozwala układ drugi. Nato-
miast trzeci system jest mieszany i łączy w so-
bie dwa wcześniejsze układy. Stosowany jest 
w przypadkach ekonomicznych, tam gdzie 
wymagają tego względy limitu nakładów fi-
nansowych na daną inwestycję. 
Popularność układów rozdzielaczowych spo-
wodowana jest ograniczeniem wystąpienia 
usterki, trudnej do zlokalizowania oraz elimi-
nacją stosowania różnej średnicy przewodów 
łączonych za pomocą np. trójników, reduk-
cji, itp. Do wykonania podłączenia urządze-
nia grzewczego wykorzystuje się jedną śred-
nicę danej rury, która ułożona jest w jednym 
kawałku na całej długości. 
Podstawowym a zarazem najważniejszym 
elementem układu jest rozdzielacz. Na na-
szym rynku instalacyjnym, wśród producen-
tów armatury i urządzeń grzewczych, można 
spotkać się z ich różnymi typami i odmiana-
mi. Są one dostosowane do coraz wyższych 
potrzeb klienta indywidualnego, ale także 
ułatwiające pracę samemu instalatorowi, je-
śli chodzi o czas zamontowania, a następnie 
o sposób wyregulowania instalacji.

Podziały rozdzielaczy

Ogólnie rozdzielacze można podzielić w spo-
sób następujący:
a) instalacyjne,
b) kotłowe.
Rozdzielacze instalacyjne przeznaczone są 
do rozdzielania czynnika na obwody w insta-

Rozdzielacze grzejnikowe,  
do ogrzewań płaszczyznowych… 

Rozdzielacze  
w instalacji centralnego 
ogrzewania 

  Tomasz Podleś

  Podział układów rozprowadzenia 
czynnika

Rozdział czynnika grzejnego, patrząc od mo-
mentu odejścia od pionu, w nowo budowa-
nych obiektach może odbywać się w różny 
sposób, z wykorzystaniem układów:
- trójnikowych (rys. 1 ),
- rozdzielaczowych (rys. 2 ),
- w układzie mieszanym (rys. 3 ).
Ten pierwszy rodzaj jest najmniej popularny  
z uwagi na dużą ilość zastosowanych ele-

mentów połączeniowych, które są schowane 
w podłodze, a które niestety mogą być nara-
żone na błędy montażowe, np. niedokładne 
wykonane połączenie rury – złączka, powo-
duje narażenie na ewentualny przeciek cięż-

Poprawnie skonfigurowana instalacja grzewcza pozwala 
na odpowiednie dostarczenie wymaganej ilości ciepła 
do poszczególnych pomieszczeń. Tu ważną rolę pełnią 
rozdzielacze, od ich bowiem doboru i odpowiedniego 
wyposażenia (w rotametry, przepływomierze, siłowniki, 
pompy…) zależy właściwy rozdział czynnika grzejnego,  
a więc i możliwość dywersyfikacji wymagań ciepłych  
w różnych pomieszczeniach.
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Rozdzielacze dostępne na rynku: mosiężne, ze stali nierdzewnej 
lub poliamidowe
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lacjach ogrzewania podłogowego oraz w in-
stalacjach wyposażonych w grzejniki. Roz-
dzielacze kotłowe znajdują zastosowanie  
w rozdziale czynnika roboczego na osobne 
obwody grzewcze lub chłodnicze w pomiesz-
czeniach kotłowni lub w węźle cieplnym. 
Większość producentów oferuje rozdziela- 
cze instalacyjne mieszkaniowe, które są już 
bezpośrednio przygotowane do montażu  
w szafce podtynkowej lub natynkowej w in-
stalacji centralnego ogrzewania. Liczba sek-
cji na takim zespole sięga od 2 do 12 obie-
gów, a zaletą kompletnego elementu jest 

to, że po pierwsze, skraca czas montażu  
i przymocowania go w szafce montażowej, 
a po drugie mamy całkowitą pewność, 
że podczas wykonywania próby szczelno-
ści nic nam nie będzie przeciekało z powo-
du np. niedokręcenia pojedynczego nypla. 
Wynika to z faktu, że podczas produkcji za-
wory regulacyjne, wkładki zaworowe i króć-
ce przyłączeniowe wkręcane są automa-
tycznie ze stałą siłą, za pomocą fachowego 
urządzenia, a na zakończenie, przed opusz-
czeniem hali produkcyjnej, poddawane są 
próbie szczelności.

Budowa rozdzielacza

Podstawowymi elementami kompletnych 
rozdzielaczy grzejnikowych są dwie sztu-
ki belki rurowej lub rury z profilu kwadra-
towego: kolektor zasilający oraz kolektor 

powrotny, nyple przyłączeniowe ½″xM22, 
½″x3/4″, znajdujące się na każdej belce, 
a służące do podłączenia przewodów 
grzejnikowych wykonanych z różnego ma-
teriału (np. tworzywo sztuczne, miedź) 
oraz dwie sztuki uchwytów z blachy stalo-
wej ocynkowanej, które utrzymują oba ko-
lektory w dokładnie określonej przez pro-
ducenta odległości. Aby wyeliminować 
niepotrzebny hałas wywołany drgania-
mi powstającymi podczas pracy instalacji 
centralnego ogrzewania wynikające  
z różnorodności rozbiorów czynnika grzew-
czego, a tym samym różnym poziomie ci-
śnienia panującego w tejże instalacji, 
belki rozdzielaczy, do utrzymujących ich 
uchwytów, mocowane są za pomocą gu-
mowych wkładek tłumiących lub miękkie-
go polietylenu. 
Rozdzielacz do ogrzewania podłogowe-
go, ściennego czy też sufitowego oprócz 
wcześniej wypisanego wyposażenia powi-

nien być wyposażony w dodatkowe ele-
menty, które posłużą do późniejszego, do-
kładnego wyregulowania instalacji pod 
względem hydraulicznym. Do niezbędnych 
elementów takiego kolektora należą: 
• zawory regulacyjne, znajdują się  
w większości przypadków na belce zasi-
lającej, co powoduje zmniejszenie uciąż-
liwych szumów wywołanych działaniem 
czynnika grzejnego, którego kierunek prze-
pływu został skierowany na „grzybek”,  
a nie jak w przypadku, gdy zawory regula-
cyjne były na belce powrotnej, gdzie czyn-
nik skierowany był pod „grzybek”; 
• wkładki zaworowe, umieszczone na 
przeciwległej belce niż zawory regulacyj-
ne, przystosowane do montażu głowic 
termoelektrycznych, czy też potocznie na-
zywanych napędami termicznymi. Zawo-
ry regulacyjno-odcinające służą, poprzez 
wykonanie odpowiedniej nastawy, do 
wyrównania poszczególnych pętli, które 

mogą być o zróżnicowanej długości prze-
wodu pod względem zrównoważenia in-
stalacji, jeśli chodzi o opory hydrauliczne. 
Praktycznie takie samo zadanie jest prze-
znaczone dla wkładki termostatycznej.
Osie króćców podłączeniowych w ko- 
lektorze zasilającym i powrotnym nie po-
krywają się w jednej linii oraz nie leżą  
w jednej płaszczyźnie. Zaletą takiego roz-
wiązania jest ułatwienie podłączania sa-
mych przewodów grzejnikowych i roz-
mieszczenia ich w sposób estetyczny  
w szafce montażowej. Odległości samych 
nypli przyłączeniowych wynoszą odpo-
wiednio: 50 mm dla rozdzielacza grzejni-
kowego oraz 55 mm dla rozdzielacza do 
ogrzewania podłogowego. Wynika to  
z faktu, że przy ogrzewaniu płaszczyzno-
wym, wkładki zaworowe przystosowa-
ne są do montażu głowic termoelektrycz-
nych (siłowników) i potrzebują dodatkowej 
przestrzeni, aby je zamontować.  

Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi na dolnej belce 
(po lewej) lub z przepływomierzami na dolnej belce 
(po prawej)

Szafka podtynkowa do 
rozdzielaczy

Fo
t. 

Ca
pr

ic
or

n

Fo
t. 

G
ru

pa
 S

BS

Fo
t. 

KA
N

http://www.instalreporter.pl


14l u t y  2 0 1 4  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

Innym podziałem elementów rozdzielają-
cych jest klasyfikacja ze względu na prze-
znaczenie:
a) rozdzielacze do instalacji centralnego 
ogrzewania wyposażonego np. w grzejniki 
płytowe,
b) rozdzielacze do centralnego ogrzewa-
nia wyposażonego w instalację ogrzewa-
nia podłogowego, ściennego lub sufitowego 
(ogrzewania płaszczyznowe),
c) rozdzielacze przemysłowe do hal produk-
cyjnych,
d) rozdzielacze o dużych średnicach przekro-
ju, np. boiska piłkarskie. 

Materiał rozdzielacza

Rozdzielacze różnią się pomiędzy sobą mate-
riałem, z jakiego zostały wykonane. Najbar-
dziej rozpowszechnionym materiałem zasto-
sowanym do produkcji belek rozdzielaczy jest 
mosiądz M63, który nie zawiera szkodliwego 
ołowiu (dla rozdzielaczy ogrzewania podło-
gowego jest to o tyle istotne, że nie powsta-
ją w nich tlenki ołowiu utrudniające pracę 
zaworów termostatycznych). Mosiężne bel-
ki rozdzielacza mogą być także powleczone 
niklem, co daje wrażenie wykonania ich ze 
stali szlachetnej. Jednakże, coraz częściej,  
w instalacjach centralnego ogrzewania za-
częły dominować rozdzielacze ze stali nie-
rdzewnej, a nawet wykonane z poliamidu.

Składaki, czyli rozdzielacz składany 
z elementów
Jednakże niektórzy z producentów nie trzy-
mają się sztywno przyjętej zasady komplet-
nego rozdzielacza i proponują jego skomple-
towanie od samego początku, zaczynając 
od najmniejszego pojedynczego elemen-
tu, a kończąc na w pełni wyposażonym roz-

dzielaczu, który będzie odpowiadał nam pod 
względem ceny i pod względem naszych po-
trzeb, np. rozdzielacz, który ma rury z profi-
lu kwadratowego (i nie jest on bezpośrednio 
przystosowany do montażu wkładek zaworo-
wych i zaworów regulacyjnych) można także 
wykorzystać do montażu w instalacji ogrzewa-
nia podłogowego, ale należy pamiętać o do-
datkowym wyposażeniu go na przewodach 
zasilających w zawory termostatyczne wraz 
z głowicami termostatycznymi, a na przewo-
dach powrotnych – zawory odcinające. Skła-
danie poszczegól-
nych elementów 
dotyczy także wy-
stępujących na ryn-
ku instalacyjnym 
rozdzielaczy modu-
łowych, które skła-
dają się z gotowych 
kolektorów 2, 3 lub 
4-obiegowych, które 
wystarczy skręcić ze 
sobą za pomocą od-
powiednich złączy  
i w ten sposób może-
my uzyskać rozdzie-
lacz o odpowied- 
niej liczbie obiegów. 
Zabawa w „klocki” 
dotyczy się tak- 
że rozdzielacza wy-
konanego np.  
z poliamidu wzmac-
nianego włóknem 
szklanym, potocznie 
nazywanego roz-
dzielaczem moduło-
wym, gdzie możemy 
uzyskać odpowied-
ni rozdzielacz z kon-

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 1 (149), styczeń 2011

Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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kretną liczbą obiegów grzewczych, a w razie 
zmiany koncepcji już nawet w trakcie budo-
wy będziemy w stanie szybko zareagować 
na zmianę liczby poprzez demontaż lub mon-
taż dodatkowych pojedynczych modułów.

Wskaźniki przepływu (rotametry)

Tradycyjny sposób równoważenia układu po-
przez nastawy na rozdzielaczu może być jed-
nak dla wielu osób uciążliwy, zwłaszcza kie-
dy w grę wchodzi większa liczba obiegów 

grzewczych. Dlatego też producenci, uła-
twiając pracę swoim klientom (instalatorom), 
na jednym z kolektorów zamontowali elemen-
ty, które będą mierzyły na wyskalowanej po-
działce, natężenie przepływu na poszczegól-
nych obiegach oraz jednocześnie dokonać 
precyzyjnej regulacji tego przepływu. Mowa 
jest tutaj o przepływomierzach lub tzw. ro-
tametrach, wykonanych z tworzywa lub ze 
szkła, w których znajduje się sprężyna ze 
wskaźnikiem przepływu. Każdy rotametr jest 
odpowiednio wyskalowany w sposób umożli-

http://www.instalreporter.pl
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wiający odczytanie rzeczywistego natężenia 
przepływu czynnika grzewczego, a najczę-
ściej spotykana skala sięga do 6 l/min.

Średnica belki zasilającej oraz  
powrotnej

Zróżnicowanie rozdzielaczy dotyczy tak-
że średnicy belek rozdzielaczy, wykończenia 
oraz rodzaju wykonania. Belki mogą być wy-
konane z rur okrągłych (mosiężnych, stalo-
wych), których średnica występuje w trzech 
rozmiarach: ¾″, 1″ (najczęściej stosowany  
i najbardziej rozpowszechniony) oraz 5/4″.  
Koniec takiego kolektora zazwyczaj jest wy-
kończony już fabrycznie w gwint zewnętrzny: 
GZ 3/4″, GZ 1″ i GZ 5/4″ lub w gwint wewnętrzny: 
GW3/4″. Oprócz rur okrągłych występują tak-
że kolektory o profilu kwadratowym z prętów 
mosiężnych, poddawanych w fazie produk-
cji procesowi skrawania, w których najczęściej 
występującym zakończeniem jest gwint we-
wnętrzny GW 1″. Zaletą nagwintowania koń-
cówek kolektorów jest możliwość bezpośred-
niego przystosowania takiego rozdzielacza 
do podłączenia do całej instalacji centralne-
go ogrzewania prawostronnie lub lewostron-
nie. Na przeciwległym krańcu belki zasilającej 

i powrotnej producenci zalecają stosowanie 
zespołów odpowietrzająco-spustowych dla 
rozdzielaczy do „podłogówki”, zaś dla rozdzie-
laczy do grzejników tradycyjnych – korki zaśle-
piające (gdzie odpowietrznik i zawór spustowy 
jest zamontowany na każdej z belek).  

Uszczelnienie rozdzielaczy

Bardzo ważnym wyposażeniem w rozdziela-
czach, a zarazem niewidocznym, jest kwe-
stia, z jakiego materiału wykonane są wszel-
kie uszczelnienia. Znaczna część producentów 
stosuje uszczelnienia wykonane z gumy EPDM 
(etyleno-propylenu) gwarantującej znakomitą 
jakość połączeń. Zdarzają się jednak materia-
ły z gumy NBR, które po roku lub dwóch użytko-
wania nie wytrzymują powierzonych im zadań 
i są powodem pojawiania się nieszczelności.  

Odpowietrzanie i spuszczanie  
czynnika roboczego

Na ogół większość rozdzielaczy w instalacji 
centralnego ogrzewania jest wyposażona  
w zespołu odpowietrzająco-spustowe. Służy to 
do odprowadzenia powietrza zgromadzone-
go w przewodach, w szczególności w ogrze-
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Produkty wyposażone w unikalny ogranicznik przepływu w technologii AFC (Automatic Flow Control)

Automatic Flow           Control
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Rozdzielacze z zespołem pompowo-mieszającym
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waniu płaszczyznowym oraz do ewentualnego 
spuszczenia wody w celu wykonania napraw 
lub innych robót montażowych. Powyższe ze-
społy mogą być już w komplecie z rozdziela-
czem, ale mogą być w każdej chwili zostać 
od niego odkręcone. Niektórzy producenci już 
na samych belkach przewidują króciec do za-
montowania odpowietrznika, a pod spodem 
króciec do wkręcenia zaworu spustowego.

Układy mieszające w pakiecie  
z pompą i regulacją

Coraz częściej wśród producentów armatu-
ry przyłączeniowej można spotkać się z połą-
czonym rozdzielaczem z jednostką podmie-
szania, czyli zaworem mieszającym wraz z 
odpowiednią dopasowaną pompą. Najczę-
ściej takie gotowe zespoły są wykorzystywa-
ne w instalacjach, gdzie występują grzejniki 
płytowe i ogrzewanie płaszczyznowe, które 
charakteryzują się innymi parametrami pracy 
(temperaturą zasilania i powrotu). W układzie 
z zastosowanym konwencjonalnym źródłem 
ciepła na instalację grzejnikową podawa-
ne są zdecydowanie wyższe parametry tem-
peraturowe niż na instalację np. ogrzewania 
podłogowego. Dlatego w celach bezpie-
czeństwa użytkownika konieczne i obligato-
ryjne jest zastosowanie systemu podmiesza-
nia. W większości oferowanych zestawów są 
zamontowane zawory termostatyczne wypo-
sażone w kapilarę z czujnikiem przylgowym 
lub w tulei zanurzeniowej. Sama regulacja 
temperaturowa i hydrauliczna całego ukła-
du odbywa się za jego pomocą oraz na za-
worze grzejnikowym odcinającym na powro-
cie. Jednakże z uwagi na łatwą możliwość 
uszkodzenia poszczególnych elementów 
można spotkać się coraz częściej z rozwiąza-
niem, w którym zastosowano zawór cztero-

drogowy. Reguluje on temperaturę czynnika 
zasilającego pętlę ogrzewania płaszczyzno-
wego poprzez zmianę stosunku zamieszania 
wody z belki powrotnej rozdzielacza i wody 
z obiegu kotła. Następnie czynnik grzewczy 
po zmieszaniu kierowana jest do belki zasila-
jącej. 

Rozdzielacze przemysłowe oraz 
obiektów sportowych

Rozdzielacze są bardzo często wykorzystywa-
ne do ogrzewania wielopłaszczyznowych po-
wierzchni, takich jak: hale produkcyjne, prze-
mysłowe, boiska sportowe piłkarskie lub np. 
korty tenisowe. Przy niedużych powierzch-
niach mogą to być kolektory o średnicy 5/4″, 
do których przyłączone są przewody o śred-
nicy 25 lub 20 mm, a do sporych obszarów 
grzania stosuje się tzw. rozdzielacze Tichel-
mana. Są to dwa przewody o dużych średni-
cach, do których przyłączane są bezpośred-
nio przewody grzewcze. Taki układ, pomimo 
braku zastosowania elementów regulacyj-
nych, takich jak zawory, zapewnia równe 
opory przepływu dla każdego obiegu.  

Prezentacje rozdzielaczy  
do instalacji grzejnikowych  
i instalacji ogrzewania płasz-
czyznowego wg schematu:

Nazwa lub symbol
1. Zastosowanie
2. Materiał
3. Przyłącza
4. Wymiary: (wys.xgł.xdł.) 
5. Liczba obiegów
6. Temperatura pracy i ciśnienie
7. Wyposażenie lub elementy 
składowe
8. Opcjonalnie
9. Cechy szczególne
10.  Cena producenta
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