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HERZ – zespół przyłączeniowy
ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz wysokie
wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów
grzewczych stawiają wysoką poprzeczkę projektantowi
i wykonawcy instalacji. Projektant musi już na etapie koncepcji
dokładnie zapoznać się ze specyfiką budynku i wymaganiami
przyszłego użytkownika. W trakcie projektowania musi
optymalizować rozwiązania pod względem zużycia energii, kosztów
związanych z wykonawstwem oraz eksploatacją. Wykonawca
w trakcie realizacji projektu musi zwrócić uwagę na zgodność
z projektem, funkcjonalność, staranność wykonania oraz stabilność
pracy instalacji. Są to warunki konieczne, jednak niewystarczające
dla uzyskania w pełni założonego celu.
Zespół przyłączeniowy
Ważnymi czynnikami decydującymi o zadowoleniu użytkownika jest komfort użytkowania oraz estetyka wykonania. Z tego względu
na uwagę zasługuje zespół przyłączeniowy
do grzejników drabinkowych oraz jednej pętli ogrzewania podłogowego, który umożliwia wspólne zasilanie tradycyjnego grzejnika
drabinkowego i podłogowego (rys. 1 ).
Zespół ten jest szczególnie zalecany do łazienek i natrysków, gdzie oprócz tradycyjnego grzejnika drabinkowego lub grzejnika
płytowego pożądany jest efekt ciepłej pod-

łogi, przy zachowaniu wysokiej estetyki wykonania instalacji. Zespół przyłączeniowy
stanowi rozwiązanie kompleksowe w tym
zakresie.
W ramach systemu grzejnikowego z tradycyjnymi rozdzielaczami możliwe jest podłączenie niedużej pętli ogrzewania podłogowego i grzejnika drabinkowego.
Podłączenie realizowane jest do pojedynczego odejścia grzejnikowego w rozdzielaczu bez konieczności budowy skomplikowanego i drogiego układu do redukcji
temperatury czynnika grzewczego (układ
mieszający). Podstawowym źródłem cie-

1 Zespół przyłączeniowy do grzejników

drabinkowych oraz podłogowych

pła w tym układzie pozostaje nadal grzejnik,
którego wydajność jest regulowana za pomocą głowicy termostatycznej.

Jak wykonać połączenie?
Grzejnik drabinkowy podłączony jest do zespołu przyłączeniowego za pomocą typowego podejścia grzejnikowego z wkładką
termostatyczną (rys. 2 - 3 ), na którą zabudowuje się głowicę termostatyczną. Powyższe
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3 Podejście grzejnikowe z wkładką

termostatyczną
2 Zespół przyłączeniowy z grzejnikiem

drabinkowym

Grzejnik podłogowy połączony jest z zespołem przyłączeniowym (rys. 4 ) za pomocą
typowego zaworu termostatycznego z widoczną nastawą wstępną TS 98V na powrocie oraz zaworu powrotnego RL1 na zasilaniu. Taki sposób podłączenia związany jest
z koniecznością zabudowy ogranicznika
temperatury powrotu na zaworze termostatycznym na powrocie z pętli grzejnika podłogowego.

Regulacja pracy układu

4 Zespół przyłączeniowy z grzejnikiem podłogowym
rozwiązanie nie ogranicza się tylko do grzejników drabinkowych. W analogiczny sposób
można podłączyć zwykły grzejnik płytowy
bez wkładki termostatycznej. Wkładka termostatyczna do regulacji temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym jest zabudowana
na podejściu grzejnikowym.

Rolą grzejnika podłogowego jest zapewnienie przede wszystkim poczucia komfortu związanego z ciepłą podłogą w pomieszczeniach, gdzie przebywamy w ubraniu lub
eliminacji wrażenia dyskomfortu w pomieszczeniach, gdzie dotykamy podłogi gołą,
często mokrą stopą. Grzejnik podłogowy
wspomaga także podstawowe źródło ciepła. Regulacja wydajności grzejnika tradycyjnego jest uwarunkowana temperaturą
panującą w pomieszczeniu oraz temperaturą zadaną na pokrętle głowicy termo-
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kowym, wysoka temperatura powrotu postatycznej. Regulacja wydajności grzejniwoduje przymykanie się ogranicznika poka podłogowego zależy od temperatury
wrotu, ograniczając tym samym przepływ
czynnika powracającego z pętli ogrzewai powodując niedogrzanie pomieszczenia.
nia podłogowego oraz od wartości zadaPrzy równoległym połączeniu obu grzejninej na pokrętle ogranicznika temperatury
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Grzejnik podłogowy
Gdy główny ciężar ogrzewania spoczywa
i grzejnik tradycyjny w tym układzie pracuna grzejniku drabinkowym, wówczas grzejją równolegle. Znane jest w technice instanik podłogowy nie jest zdeterminowany
lacyjnej podobne rozwiązanie z wykorzystautrzymywaniem wysokiej temperatury poniem zaworu termostatycznego i głowicy
wrotu, a więc zbyt wysokiej temperatury potermostatycznej na zasilaniu grzejnika drawierzchni podłogi.
binkowego oraz ogranicznika temperatury na powrocie grzejnika drabinkowego tzw.
połączenie szeregowe (dla ochrony grzejnika podłogowego przed przegrzaniem).
Jest jednak zasadnicza różnica w pracy tych układów. Szeregowe połączenie
wszystkich elementów systemu powoduje znaczne zwiększenie oporu hydraulicznego obiegu oraz wzajemne zakłócenia praHERZ Armatura i Systemy
cy zaworu termostatycznego i ogranicznika
Grzewcze sp. z o.o.
temperatury powrotu. Przy przewymiaro32-020 Wieliczka,
ul. Artura Grottgera 58
wanym grzejniku drabinkowym, niska temtel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
peratura czynnika powracającego jest niecentrala@herz.com.pl,
wystarczająca dla uzyskania efektu ciepłej
www.herz.com.pl
podłogi. Przy zbyt małym grzejniku drabinrekl ama
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