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  Ogrzewanie podłogowe, jako płaszczy-
zna grzejna układana na poziomej konstruk-
cji, składa się z następujących warstw:
• warstwy izolacji cieplnej,
• warstwy izolacji przeciwwilgociowej, nie-
rzadko zintegrowanej z izolacją cieplną,
• płyty grzejnej z rurami – posadzki. 

Budowa płyt systemowych 
i ich zastosowanie 

Płyta izolacyjna w ogrzewaniu podłogowym  
stanowi podstawę do jego wykonania. Musi 
spełniać wiele funkcji, zaczynając od za-
pewnienia minimalnej wymaganej izolacji 
cieplnej, poprzez stabilność całej konstrukcji 
podczas układania rur, jak również stanowić 
wystarczającą barierę przeciwwilgociową.
Wszystkie te wymagania spełnia izolacyjna 
płyta systemowa ogrzewań podłogowych  
Kisan Comfort. 
Płyta jest wykonana z polistyrenu ekspando-
wanego klasy EPS100, materiału o bardzo ni-
skiej nasiąkliwości, dodatkowo mającego 
znacznie lepsze właściwości tłumiące dźwię-
ki niż polistyreny wytwarzane innymi meto-
dami. Płyta jest odporna na deformację, a 
duża powierzchnia wypustek pozwala na 
swobodne przemieszczanie się po niej. Kra-
wędzie płyt mają zatrzask dający możliwość 
trwałego i szczelnego połączenia, spełniają-
cego wymagania normy ogrzewań podło-
gowych PN-EN 1264-4.
Rura ogrzewania podłogowego, o średnicy 
zewnętrznej 14 lub 16 mm, jest mocowana 
pomiędzy wypustkami w sposób uniemożli-
wiający jej dalsze przemieszczanie się. Zasto-
sowanie  dostępnego rozstawu o krotności 
10 cm pozwala na nieograniczone sposoby 
prowadzenia wężownic: ślimak, meander  
i podwójny meander.

Rury, układ rozdzielacza, regulacja 

Rury. Do wszystkich systemów Kisan Comfort 
mają zastosowanie uniwersalne rury Kisan  
koloru białego  PE-Xb/AL./PE lub dedyko- 
wane do ogrzewań płaszczyznowych rury  
Kisan koloru czerwonego PE-RT/AL./PE, obie 
w zakresach średnic 14x2,0 mm, 16x2,0 mm 
i 20x2,25 mm. Mają konstrukcję wielowar-
stwową (kompozytową), składają się z rury 
wytworzonej z taśmy aluminiowej, zgrzewa-
nej w sposób ciągły ultradźwiękami oraz na-
łożonych z obu stron warstw kleju i polietyle-
nu wysokiej jakości.

Układ rozdzielacza. W celu obniżenia tem-
peratury czynnika grzejnego do pożądanych 
wartości, norma ogrzewań podłogowych 
PN-EN 1264 wspomina o maksymalnej tem-
peraturze czynnika grzewczego 55oC, ideal-
nym do zastosowania jest kompletny układ 
mieszający UMRc z zaworem trójdrogowym  
z rozdzielaczem i zintegrowany z pompą 
obiegową. Układ został oparty na 2- do 
12-sekcyjnych rozdzielaczach ze stali nie-

Do podłóg z jastrychem mokrym  
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rdzewnej. Wyposażono je na belce górnej  
w przepływomierze o zakresie regulacji do 
5 l/min. oraz wkładki zaworowe o standar-
dzie gwintu M30x1,5 na belce dolnej z możli-
wością zainstalowania siłowników termoelek-
trycznych sterowanych elektrycznie o takim 
gwincie. 
W zestawie zamontowano 3-biegową pom-
pę obiegową WILO RS 15/6 wraz z przylgo-
wym bezpiecznikiem termicznym na belce 
zasilającej. 

Regulacja temperatury zasilającej ogrze-
wanie płaszczyznowe następuje na zaworze 
trójdrogowym ESBE VTA 322 o zakresie regu-

lacji 35÷60oC, a jej kontrola poprzez termo-
metr przylgowy.
W takiej konfiguracji układ jest w stanie prze-
kazać moc cieplną na powierzchnię ogrze-
wań płaszczyznowych około 125 m2.

Żywotność podłogówki = czas życia 
budynku

Konstrukcja instalacji ogrzewania podłogo-
wego powoduje, że czas eksploatacji tej in-
stalacji nie powinien być krótszy od okresu 
eksploatacji budynku, tj. ok. 50 lat, ponieważ 
wymiana instalacji ogrzewania podłogowe-
go w okresie eksploatacji budynku jest bar-

dzo uciążliwa i wiąże się z dużymi nakładami 
finansowymi. Fakt ten stawia szczególne wy-
magania jakościowe stosowanym materia-
łom, takie jak: trwałość ponad 50 lat, szczel-
ność tlenowa oraz znaczna wytrzymałość na 
naprężenia rozciągające.
Wysokie wymagania dotyczą wszystkich ele-
mentów składowych instalacji ogrzewania 
podłogowego, w tym również materiałów 
użytych do wykonania płyty grzejnej i izolacji 
ciepłochronnej. Do wykonywania instalacji 
ogrzewania podłogowego należy stosować 
materiały atestowane o jakości gwarantu-
jącej bezawaryjną eksploatację w okresach 
między remontami generalnymi budynku.  

Płyta ma zastosowanie w dwóch różnych systemach ogrzewań 
podłogowych, z mokrym lub suchym jastrychem.

Kisan Comfort Floor Fast 1  – system z mokrym jastrychem 
charakteryzuje się łatwą i szybką techniką układania, ze wzglę-
du na brak użycia dodatkowych elementów mocujących rurę do 
izolacji, rolę tę spełniają wyprofilowane wypustki płyty izolacyj-
nej. Dzięki pełnemu schowaniu rur między wypustkami płyta ma 
niezwykłą dodatkową cechę, jaką jest zapewnienie ochrony uło-
żonym rurom na czas dalszych prac budowlanych.
Płyta grzewcza w systemie tradycyjnym, tak zwanym mokrym, 
może być wykonana poprzez wylanie na izolację mieszanki an-
hydrytowej na bazie gipsu lub cementowej. Mieszanka anhydry-
towa, ma niższą o około 30% możliwą wysokość zabudowy oraz 
większy o około 20% współczynnik przewodzenia ciepła w sto-
sunku do tradycyjnej wylewki cementowej.
Ostatnia cecha, w połączeniu z niższą wysokością zalewania 
ogrzewania podłogowego, czyli mniejszą masą, powoduje iż pły-
ta grzewcza wykonana na bazie jastrychu anhydrytowego ma 
dużo mniejszą bezwładność cieplną. Skutkuje to lepszymi para-
metrami regulacyjnymi, szybszym dostosowaniem się grzejnika 

podłogowego do zmieniającej się temperatury w pomieszczeniu.
System ma możliwość zastosowania w instalacjach ogrzewania, 
jak również i chłodzenia podłogowego.

Kisan Comfort Floor Dry 2  – system z suchym jastrychem jest 
idealnym rozwiązaniem dla budynków nowo budowanych i ist-
niejących, w których występują stropy drewniane lub dla budyn-
ków, w których wymaga się mniejszej masy obciążającej stropy 
lub szybkiej realizacji prac budowlanych.
Ten sposób wykonania płyty grzewczej jest nazywany suchym 
ze względu na użycie gotowych płyt podłogowych kładzionych 
bezpośrednio na izolację z zainstalowanymi rurami grzewczymi. 
Płyty gipsowo-włóknowe, stanowiące suchy jastrych, są wprost 
kładzione na płytę systemową z wypustkami ogrzewania podło-
gowego. Masa płyt wynosi około 22 kg/m2 przy grubości 18 mm  
i jest to kilkakrotnie mniej niż przy wylewkach jastrychowych wyle-
wanych na ogrzewanie podłogowe na mokro. Emisja ciepła  
w tym systemie jest dodatkowo wspomagana przez lamele grzej-
ne z blachy metalowej. Ze względu  na bardzo niską masę płyty 
grzewczej system charakteryzuje się doskonałymi regulacyjnymi 
parametrami cieplnymi.

Płyty systemowe do wylewek lub stropów drewnianych
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rozdzielacz Kisan do ogrzewania podłogowego
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