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Instalator montuje 
grzejnik dekoracyjny

Wydawałoby się, że grzejnik dekoracyjny to takie proste urządzenie, 
generalnie niesprawiające kłopotu w montażu i eksploatacji, ale może ono 
w niesprzyjających warunkach zarastać kamieniem, stukać, korodować...  
Jak więc temu zaradzić, jak właściwie zawiesić, podłączyć grzejnik?
O te i inne aspekty zapytaliśmy przedstawicieli producentów?

VOGEL&NOOT: Grzejniki dekoracyjne do-
stępne na polskim rynku muszą spełniać wy-
magania określone przez odpowiednie prze-
pisy i normy. 
Od 1 lipca 2013 r. każdy grzejnik dekoracyjny 
powinien mieć Deklarację Właściwości Użyt-
kowych tzw. DoP, będącą świadectwem ja-
kości zgodnym ze zharmonizowaną normą 
EN 442 i zawierającą informację o istotnych 
cechach i osiągach produktu. Grzejnik musi 
również mieć oznaczenie CE, znak świadczą-
cy o dopuszczeniu go do obrotu, stosowaniu 
w budownictwie i zgodności z normą euro-
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pejską. Każdy grzejnik musi mieć też etykietę, 
na której powinien znajdować się znak CE, 
informacja o rodzaju, wymiarach i przezna-
czeniu grzejnika oraz numer i datę wystawie-
nia deklaracji DoP. Na koniec ważne jest, by 
do grzejnika dołączona była instrukcja jego 
montażu. 

JAGA: Jeśli grzejnik dekoracyjny ma 
współpracować z ogrzewaniem podłogo-
wym należy go dobrać w taki sposób, żeby 
uzupełniał wydajność ogrzewania podło-
gowego i równoważył jego bezwładność. 
Najlepiej wybrać grzejnik o jak najmniej-
szej bezwładności – taki, który ma małą 
pojemność wodną dzięki której szybko roz-
grzewa się i szybko stygnie. Mała bezwład-
ność takiego ogrzewania pozwoli zniwelo-
wać bardzo długi czas reakcji ogrzewania 
podłogowego na zmiany temperatury po-
mieszczenia. Zapewni to komfortową, sta-
łą temperaturę w pomieszczeniu i o 30 pro-
cent mniejsze zużycie energii.

Jakie dokumenty powinien 
dzisiaj mieć grzejnik 
dekoracyjny? Jakie treści 
powinny być w nich zawarte 
i jak sprawdzić czy są one 
właściwie określone przez 
producenta?

Jak dobrać grzejnik 
dekoracyjny, gdy będzie on 
zamontowany w pomieszczeniu 
z ogrzewaniem podłogowym?

http://www.instalreporter.pl
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P	24 kolory

P	Od 235 mm 
 do 2000 mm wysokości

P	15 lat gwarancji

P	100% made in Italy

Odkryj design stylu vintage z grzejnikami 

Mood & Tribeca.

Linia grzejników, która łączy tradycyjny 

awangardowy styl z technologią 

aluminium.

Liczne możliwości wykończeń i szeroka 

gama kolorów sprawiają, że grzejniki 

tworzące tą linie stają się prawdziwym 

dopełnieniem wyposażenia mieszkania.

Ciepło, które dekoruje
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JAGA: Charakterystyczną cechą ogrzewania 
podłogowego jest duża bezwładność (dłu-
gie rozgrzewanie się i wystudzanie) a w związ-
ku z tym powolna reakcja na zmiany tempe-
ratury w pomieszczeniu. Cecha ta sprawia, że 
stosując ogrzewanie podłogowe bardzo ła-
two o przegrzanie pomieszczeń oraz trudno 
o utrzymanie stałej komfortowej temperatu-
ry zwłaszcza w okresach przejściowych sezo-
nu grzewczego. W związku z tym ogrzewanie 
podłogowe powinno być ustawione na mini-
malną temperaturę, a grzejniki dynamiczne 
(najlepszy partner dla ogrzewania podłogo-
wego) powinny być ustawiane na nieco wyż-
sze parametry by doregulowywać tempera-
turę w pomieszczeniu. To ważne zwłaszcza  
w okresach przejściowych (wiosna-jesień), 
kiedy zmiany temperatury w pomieszcze-
niach zachodzą szybko i w krótkim czasie na 
skutek działania słońca. W takiej sytuacji naj-
lepsza będzie rezygnacja z ogrzewania pod-
łogowego i korzystanie wyłącznie z ogrzewa-
nia dynamicznego, które szybko reaguje na 
zmiany temperatury. Idealnym grzejnikiem 
dekoracyjnym z oferty Jaga do zastosowa- 
nia w systemie z ogrzewaniem podłogowym 
jest Vertiga – elegancki grzejnik pracujący  
w technologii małej pojemności wodnej 
(Low-H2O) i doładowany systemem DBE 

zwiększającym wydajność i szybkość reakcji 
poprzez zastosowanie wentylatorów. Grzejnik 
taki 9-krotnie szybciej nagrzewa pomieszcze-
nie niż klasyczny grzejnik dekoracyjny. 

VOGEL&NOOT: Najczęstszą przyczyną wy-
stępowania stuków w grzejnikach dekora-
cyjnych podłączonych do instalacji c.o. za 
pomocą bloku przyłączeniowego wyposa-
żonego we wkładkę zaworową jest zamia-
na miejscami podłączeń zasilania i powrotu. 
Wkładka termostatyczna wymaga prawidło-
wego przepływu czynnika grzejnego pod 
grzybek zaworu, czyli równolegle do głów- 
nej osi elementu. Gdy dopływ wody grzej- 
nej jest prostopadły do głównej osi wkładki 
zaworowej, to w wyniku ciśnienia panujące-
go w instalacji c.o., grzybek może powodo-
wać stukanie. By temu zaradzić należałoby 
prawidłowo podłączyć przewody zasilania  
i powrotu do bloku przyłączeniowego, prze-
rabiając instalację lub w przypadku braku 
takiej możliwości zastosować blok przyłącze-
niowy krzyżowy. Istnieją bloki przyłączenio-
we, które same w sobie mają możliwość za-
miany podłączeń zasilania i powrotu. 
Inną częstą przyczyną powstawania stuków 
w grzejnikach zainstalowanych w budynkach 
wielorodzinnych jest brak regulatorów różnicy 
ciśnień zamontowanych na pionach central-
nego ogrzewania. Powoduje to przekrocze-
nie krzywej hałasu na wkładkach zaworów 
termostatycznych w grzejnikach. Aby tego 

Ewidentne stukanie w grzejniku 
– możliwe przyczyny i środki 
zaradcze?

Najlepszy sposób na podłączenie 
grzejnika dekoracyjnego 
współpracującego  
z ogrzewaniem podłogowym: 
praca na tych samych 
parametrach czynnika grzejnego 
co podłogówka, czy osobny 
obieg na wyższych parametrach?

http://www.fondital.it/pl
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Coraz częściej do napełniania instalacji cen-
tralnego ogrzewania używana jest woda 
uzdatniona lub specjalne płyny dedykowane 
do takich systemów. 
Innym sposobem jest dodanie do wody insta-
lacyjnej inhibitora korozji, który ma także wła-
ściwości uniemożliwiające lub ograniczające 
powstawanie kamienia. 
Jeśli jednak dojdzie już do powstania kamie-
nia kotłowego w instalacji, a jego ilość wy-
raźnie zmniejszy wydajność, pozostaje płuka-
nie grzejników oraz instalacji dedykowanymi 
do tego środkami chemicznymi. Ten zabieg 
należy przeprowadzać bardzo ostrożnie, 
mając na uwadze, że rozpuszczony kamień 
może odsłonić perforacje przewodów lub za-
blokować przepływ przez elementy armatu-
ry regulacyjnej.

VOGEL&NOOT: Kamień kotłowy to skutek 
twardości wody tzn. zawartości wodorowę-
glanów, siarczanów, fosforanów oraz jonów 
wapnia i magnezu. Są bardzo trudno rozpusz-
czalne w wodzie. Kamień, który osadził się 
we wnętrzu grzejnika dekoracyjnego, można 
jednak usunąć.
Na rynku jest wiele preparatów do odkamie-
niania m.in. grzejników. Są to koncentraty, 
które w odpowiedniej proporcji należy zmie-
szać z wodą i według instrukcji odczekać od-
powiedni czas, po czym grzejnik przepłukać 
kilkakrotnie wodą, usuwając w ten sposób 
zgromadzone osady.

FONDITAL: Korozja jest główną przyczyną 
złego funkcjonowania instalacji grzewczych. 
Oprócz niszczenia komponentów instalacji, 
wpływa na znaczną redukcję wydajności, 
co w konsekwencji prowadzi do ponoszenia 
wyższych kosztów związanych z instalacją.
By zapobiec zjawisku korozji firma Fondital, 
opracowała Aleternum®, jedyną powłokę 
wewnętrzną na bazie żywicy, chroniącą ko-
morę wodną grzejnika. Tą powłoką są zabez-
pieczone najnowsze grzejniki dekoracyjne, 
modele – Mood i Tribeca. Pozwala to na wy-
dłużenie okresu gwarancji do 15 lat.
Aleternum powstało w wyniku odpowiedzi 
na wymagania wciąż ewoluującego rynku.
Jest to jedyna opatentowana obróbka, któ-
ra eliminuje ryzyko korozji i optymalizuje zalety 
tradycyjnych grzejników. Grzejniki z wewnętrz-
ną powłoką antykorozyjną z punku widzenia 
czysto estetycznego są identyczne jak trady-
cyjne grzejniki. Różnica jest w środku grzejni-
ka. Komora wodna jest całkowicie pokryta 
poprzez rodzaj żywicy, która chroni i nie prze-
puszcza do metalu agresywnych substancji 
zawartych w wodzie z instalacji, nie pozwala-
jąc w ten sposób na rozpoczęcie się korozji.
Aleternum chroni przed korozją, bez koro-
zji nie tworzy się gaz w instalacji, czyli nie ma 
bariery w wymianie cieplnej między ciepłą 
wodą a grzejnikiem. Grzejniki są zawsze rów-
nomiernie ciepłe.

uniknąć, zaleca się montowanie na pionach 
c.o. zaworów utrzymujących stałą różnicę ci-
śnień w zmiennych warunkach, co eliminuje 
również problem głośnej pracy zaworów ter-
mostatycznych. 
Stuki w grzejnikach mogą pojawiać się tak-
że w małych instalacjach c.o. podłączo-
nych do kotła gazowego z pompą sta-
łobiegową. Przy tego typu instalacjach 
występują bardzo często przekroczenia 
prędkości przepływu czynnika grzejnego  
w instalacji, czego wynikiem są stuki na za-
worach termostatycznych. Można tego 
uniknąć, montując przy wyjściu z kotła po-
między zasilaniem a powrotem zawór nad-
miarowo-upustowy, którego zadaniem jest 
zapewnienie przepływu stałej ilości wody 
przez kocioł również wtedy, gdy zamykają 
się zawory termostatyczne. 
Dzięki temu praca pompy obiegowej może 
być stabilna. Od strony instalacji zawór 
nadmiarowo-upustowy stabilizuje ciśnie-
nie w pozostałych otwartych zaworach ter-
mostatycznych. Dzięki temu nie muszą one 
dławić zbyt wysokiego ciśnienia i nie po-
wodują hałasu.

FONDITAL: Często kiedy instalacja grzewcza 
zaczyna być hałaśliwa, winę natychmiasto-
wo zrzucamy na grzejnik, niemniej jednak po 
przeprowadzeniu badań i kontroli okazuje się, 
że prawdziwe przyczyny leżą w innych czyn-
nikach, a grzejnik jest tylko nośnikiem hałasu.
Poniżej podajemy główne przyczyny takich 
niedogodności: 
– zbyt duża prędkość wody na wejściu do 
grzejnika powoduje hałas wody, która płynie 
w podobny sposób, jak przy otwartym kra-
nie;
– działanie pompy obiegowej przy nieprawi-
dłowych wartościach natężenia i ciśnienia 

generuje hałasy, które przy rezonansie poja-
wiają się zarówno w instalacji, jak i w samych 
grzejnikach;
– obecność powietrza w górnej części grzej-
nika, które zawsze będzie powodować ha-
łas pływającej wody z uwagi na fakt, że nie 
można wypełnić górnej części grzejnika;
– przepływ wody w instalacji może zakłócać 
błędna zabudowa instalacji, w której nie zo-
stała przewidziana rozszerzalność rur i dlate-
go przy każdej zmianie temperatury do grzej-
nika przechodzi dźwięk. Tą niedogodność 
można łatwo wyeliminować przez zastoso-
wanie zaizolowanych rur kompensujących 
rozszerzalność;
– hałasy podobne do uderzeń metalicznych 
mogą być powodowane przez błędną kom-
pensację rozszerzalności cieplnej grzejników 
wynikającą z nierównego rozmieszczenia 
punktów zawieszenia oraz uchwytów.
Dodatkowe zalecenia w celu uniknięcia ha-
łasów w grzejnikach: 
• dobrać właściwe średnice przewodów, 
obliczyć przepływy i opory w instalacji,
• dokonać regulacji na zaworach regulacyj-
nych i termostatycznych,
• w miejscach koniecznych stosować odpo-
wietrzniki, w szczególności na grzejnikach.

RETTIG HEATING: Najlepszą metodą przeciw 
powstawaniu kamienia kotłowego w grzejni-
ku dekoracyjnym jest utrzymywanie instala-
cji w taki sposób, żeby nie mógł w ogóle po-
wstać. 

Jak usunąć kamień z grzejnika 
dekoracyjnego? 

Grzejniki dekoracyjne na 
lata, czyli jakie jest najlepsze 
zabezpieczenie korozyjne 
grzejników? 

W jaki sposób podłącza się 
grzejnik dekoracyjny do instalacji 
c.o.. Na co zwrócić uwagę (gdzie 
jest zasilanie a gdzie powrót, czy 
blokiem zaworowym, czy tak jak 
grzejnik łazienkowy po skraju)?

http://www.instalreporter.pl
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NOWY GRZEJNIK FREEDOM
Wolność wyboru funkcji 
zastosowania i koloru

Jaga Polska • T 22 672 88 82 • info@jaga.com.pl • www.jaga.com.pl

FONDITAL: Przy montażu grzejników deko-
racyjnych należy przestrzegać zasad zawar-
tych w instrukcjach producentów oraz  
w obowiązujących przepisach i normach. 
W szczególności należy pamiętać, że:
• grzejniki mogą być instalowane w instalacjach 
centralnego ogrzewania, gdzie są zachowane 
zalecane przez producenta temperatury czyn-
nika grzewczego. Głównie chodzi o nie przekra-
czanie maksymalnych wartości temperatury.
• maksymalne ciśnienie w instalacji nie może 
być wyższe niż ciśnienie pracy grzejników, któ-
re jest podawane przez poszczególnych pro-
ducentów i najczęściej zawiera się w zakresie 
od 6 bar (600 kPa) do 16 bar (1600 kPa).
• każdy grzejnik powinien mieć zawór odpo-
wietrzający.
• grzejniki powinny zostać zainstalowane  
z zachowaniem następujących odległości:
- od podłogi 12 cm (z wyjątkiem modeli, któ-
re mają w konstrukcji nóżki),
- od ścianki tylnej 2-5 cm,
- od ewentualnej wnęki, półki lub parapetu 10 cm.
Pod względem hydraulicznym grzejniki deko-
racyjne mogą być podłączone do instalacji 
grzewczej w następujący sposób:
- z wlotem wody od góry i wylotem od dołu, 
co zapewnia najlepszą wydajność cieplną,
- z wlotem i wylotem wody od dołu (jak na 
rysunku poniżej),
- za pomocą zaworu jedno- lub dwururo-

wego.
W przypadku 
podłączania 
grzejników do 
instalacji  
z wlotem i wy-
lotem wody od 
dołu lub przez 
zawór jedno- 
albo dwururo-

wy należy dostosować się do wskazówek za-
wartych w instrukcjach montażu producenta.

VOGEL&NOOT: Każdy producent grzejników 
dekoracyjnych ma własny system zawieszeń 
do każdego rodzaju grzejnika, uwzględniają-
cy typ grzejnika, jego wagę, wysokość, sze-
rokość i dostosowanych do odpowiedniego 
montażu grzejnika na ścianie. Zazwyczaj są 
one już w komplecie. 
Konstrukcja ściany ma duże znaczenie pod-
czas montażu grzejnika dekoracyjnego. 
Ściana zewnętrzna może być wykonana  
z różnych materiałów budowlanych np. z ce-
gły pełnej, pustaków porowatych i ceramicz-
nych, betonu komórkowego, silikatów i innych, 
podobnie ściana wewnętrzna od cegły peł-
nej, dziurawki, bloczków z betonu komórko-
wego, po zwykłe płyty gipsowo-kartonowe 
wykonane w technologii profili pionowych i po-
ziomych wypełnionych np. wełną mineralną.
Grzejniki dekoracyjne dostarczane są wraz  
z kompletem zawieszeń, w skład których wcho-
dzą śruby, wkręty i kołki rozporowe wystarcza-
jące dla ścian z cegły pełnej lub ceramicznej. 
W przypadku innej konstrukcji ściany należy po 
prostu zmienić kołki i wkręty, które będą odpo-
wiadać konstrukcji ściany – np. przy ścianie po-
rowatej zastosować można tzw. borkonsole,  
a w przypadku płyt gipsowo-kartonowych 
odpowiednio je wzmocnić w miejscach 

Jaki system zawieszeń jest  
w grzejniku i czy należy 
sprawdzać konstrukcję ściany 
i wtedy wymieniać system 
zawieszeń na inny? 

http://www.jaga.com.pl
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R-Tronic 
Lepszy klimat pomieszczenia  
i oszczędność energii 
niskim nakładem!

Klimat pomieszczenia tj. temperatura, 
wilgotność i stężenie dwutlenku 
węgla (CO2) mają ogromny wpływ na 
samopoczucie przebywającej w nim osoby. 
Nadmierna wilgotność grozi w dłuższej 
perspektywie uszkodzeniem budynku (np. 
wskutek ognisk pleśni). Bezprzewodowy 
sterownik pomieszczeniowy „R-Tronic” 
może być użyty do zwiększenia efektywności 
zagospodarowania energii zużywanej  
w budynku. Użytkownik otrzymuje dokładne 
informacje dotyczące jakości powietrza 
w pomieszczeniach i wskazówki do jej 
ew. poprawy (np. poprzez otwarcie wzgl. 
zamknięcie okna), dzięki czemu można 
uniknąć niepotrzebnego wietrzenia 
pomieszczeń i marnotrawstwa energii. 
To tylko jedno z wielu rozwiązań 
technicznych, które Oventrop proponuje 
wykonawcom i użytkownikom instalacji 
grzewczych, chłodniczych i wody pitnej.
OVENTROP Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B 
05-850 Ożarów Maz. 
www.oventrop.pl
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montażu zawieszeń specjalną konstrukcją. 

RETTIG HEATING: Systemy mocujące grzejnik 
są zazwyczaj ściśle związane z grzejnikiem. Ich 
konstrukcja gwarantuje pewny i bezpieczny 
montaż. Elementami podlegającymi wymianie 
powinny być śruby i kołki montażowe. Jeśli sta-
nowią wyposażenie zestawu montażowego, 
to zwykle są przeznaczone do ścian betono-
wych. Dla innych materiałów konstrukcyjnych 
ściany należy użyć właściwych dla niego koł-
ków i śrub zachowujących jednocześnie wszel-
kie parametry dołączanych oryginalnie.

RETTIG HEATING: Z uwagi na duży ciężar 
grzejnik dekoracyjny, szczególnie o konstrukcji 
pionowej może stanowić poważne zagrożenie 
dla użytkownika. Dla uniknięcia tego rodza-
ju zdarzeń producenci stosują dodatkowe za-
bezpieczenia dla swoich produktów. Mogą to 
być specjalne blaszki blokujące mocowanie  
w pozycji uniemożliwiającej zrzucenie grzejni-
ka z zawieszeń, łańczuszki utrzymujące, w sytu-
acji awaryjnej, grzejnik w pozycji pionowej lub 
decydują się na opracowanie mocowań de-
dykowanych dla konkretnych modeli, a któ-
rych jedną z funkcji jest utrzymanie grzejnika, 
nawet poddanemu ekstremalnym obciąże-
niom zewnętrznym, w bezpiecznej pozycji. 

FONDITAL: W celu zagwarantowania właściwe-
go montażu grzejnika dekoracyjnego potrzeb-
ne są niezbędne akcesoria, które należy zaku-

pić wraz z grzejnikiem, jeśli nie są dostarczane  
w komplecie wraz z nim. Należy zastosować od-
powiednia liczbę uchwytów, tak aby zamonto-
wany grzejnik był stabilny podczas pracy i nie 
odpadł ze ściany. Generalnie są to te same lub 
podobne akcesoria, które stosujemy do grzejni-
ków standardowych. Tak przynajmniej jest  
w przypadku grzejników dekoracyjnych alumi-
niowych. Podstawowy element to uchwyt, na 
którym wisi grzejnik i jest on najczęściej przymo-
cowany do ściany za pomocą kołka rozporo-
wego. Może on występować w sprzedaży jako 
pojedynczy ele-
ment lub w zesta-
wie z innymi akce-
soriami.
Przed montażem 
należy sprawdzić 
konstrukcję ścia-
ny, czy jest odpo-
wiednia do dane-
go grzejnika. Jeśli 
ściana jest za sła-
ba, aby przejąć 
cały ciężar grzej-
nika, należy zasto-
sować rozwiąza-
nie z dodatkową 
konstrukcją no-
śną w postaci od-
powiednich kon-
strukcji, podpór, 
nóżek, itp. Te do-
datkowe ele-
menty muszą się 
odpowiednio 
komponować  
z grzejnikiem 
i stanowić wraz 
z nim element de-
koracyjny.

RETTIG HEATING: Zazwyczaj do usunięcia 
zabrudzeń z grzejników dekoracyjnych wy-
starczy miękka zwilżona wodą ścierecz-
ka. Do silniejszych zabrudzeń można stoso-
wać łagodne detergenty, jakich używamy 

w gospodarstwie domowym. Środki spe-
cjalistyczne, nawet jeśli są dedykowane 
do konkretnej powierzchni, zawsze należy 
przetestować w niewidocznym miejscu na 
grzejniku. 
Składniki chemiczne mogą wchodzić w re-
akcje z warstwą wykończeniową i tym sa-
mym spowodować nieodwracalne zmiany 
w kolorze lub strukturze lakieru. Bezwzględ-
nie nie wolno używać środków o właściwo-
ściach ściernych lub narzędzi o ostrych kra-
wędziach. 

W jaki sposób grzejniki 
dekoracyjne są zabezpieczane 
przed „odpadnięciem” ze ściany?

Jak utrzymywać czystość na 
powierzchni grzejnika i czy 
można stosować np. detergenty?

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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