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szą wskazywaną przyczyną „całego zła” są urządze-
nia służące podziałowi kosztów: ciepłomierze miesz-
kaniowe i podzielniki kosztów. Niestety w znaczącej 
przewadze nie ma to uzasadnienia w faktach.
W przypadku podzielników kosztów ogrzewania po-

jawia się argument , że z reguły urządzenia te zainsta-
lowane są na grzejnikach w części, gdzie „grzejnik jest 
gorący”, czyli zachodzi podejrzenie, czy aby nie wisi 
za wysoko, zawyżając ilość rejestrowanych jednostek.
Na ten „dylemat” odpowiemy na końcu felietonu.

Ostatni sezon grzewczy 2016/17, w stosunku do 
poprzednich trzech okresów grzewczych – ku rado-
ści dostawców energii cieplnej – trwał dłużej. W wie-
lu regionach Polski zakończył się dopiero w maju. 
Skutkiem tego znacząco wzrosły koszty ogrzewania 
budynków wielorodzinnych zasilanych z zewnętrz-
nych źródeł (ciepłowni) oraz budynków jednorodzin-
nych wyposażonych we własne źródła ciepła.
Ponieważ w budynkach wielorodzinnych pobiera-
ne są zaliczki na poczet ogrzewania – a te z regu-
ły wyznaczane są w oparciu o dane z minionych 
okresów – łatwo domyślić się dlaczego, w odczuciu 
wielu użytkowników, rozliczenia ostatniego okre-
su są niekorzystne. Z pewnym zdziwieniem moż-
na stwierdzić, jak rzadko lokatorzy analizują ko-
relacje między wpłaconą zaliczką a rzeczywistym 
kosztem ogrzewania lokalu. W budynkach jedno-
rodzinnych od razu tę różnicę widać w ilości zuży-
tego gazu, oleju czy też węgla…
Ponieważ dłuższe sezony grzewcze zdarzają się co 

jakiś czas, jak bumerang wraca kwestia reklamacji 
rozliczeń. Wielu mieszkańców stawia pytania „… dla-
czego w ubiegłym roku miałem/am zwrot (nadpłatę), 
a w tym sezonie, mimo że podobnie korzystałam/em 
z ogrzewania, mam dopłatę… i to sporą”. Najprost-

Jego wysokość… podzielnik
Dylematy związane z miejscem montażu podzielników

Wojciech ciejka

Położenie podzielnika na grzejniku 

By to wyjaśnić przeanalizujmy, co zalecają normy.
Generalnie podzielniki niezależnie od rodzaju po-
winny być montowane w środku szerokości grzej-
nika, czyli na 50% konstrukcyjnej jego szerokości 
– 1/2 l (rys. 2). Różnice dla różnych podzielników 
pojawiają się, gdy rozpatrujemy zalecaną wyso-
kość montażu podzielnika.
W przypadku podzielników wyparkowych (dzia-
łających na zasadzie odparowania cieczy wskaź-
nikowej) sytuacja jest jednoznaczna – w polskiej 
normie PN EN 835 w punkcie 6.3 zapisano, że 
wysokość zamontowania na grzejnikach wyno-
si 75% konstrukcyjnej wysokości grzejnika oraz  
w połowie jego szerokości. Zasada ta dotyczy 
ponad 95% wszystkich grzejników używanych  
w budynkach. Dopuszczalna odchyłka w górę lub 
w dół to ±10 mm.
Dla podzielników elektronicznych, które suk-
cesywnie wypierają podzielniki wyparkowe, od-
nośna norma PN EN 834 już tylko przywołuje po-
czątkowy opis z normy PN EN 835 – miejscem 
zamontowania winno być takie miejsce, w którym 

w możliwie dużym zakresie pracy istnieje wystar-
czająca zależność między wartością wskazywaną 
a oddawaniem ciepła przez grzejnik. Taka zależ-

ność mieści się w granicach 66-80% konstrukcyj-
nej wysokości grzejnika (znowu z dopuszczalną 
odchyłką ±10 mm). 

2  Najpopularniejsze zalecane miejsce 
montażu podzielników na grzejnikach: 
a) żeliwny członowy, b) płytowy np. Purmo, 
c) aluminiowy członowy

1  Zdjęcie termowizyjne prawidłowo działającego grzejnika 
pokazuje, że rzeczywiście grzejnik jest najcieplejszy  
w górnej części
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np. z kolorem żółtym, czyli np. z 75% wysokości na 60%?
Podzielnik rejestruje jednostki proporcjonalnie do tem-
peratury grzejnika, czyli w miejscu „czerwonym” za-
rejestruje ich więcej niż w miejscu „żółtym”. To jasne.
W efekcie w ramach całego budynku (zgodnie bo-
wiem z 2. zasadą zmiana musiałaby być zastosowa-
na na wszystkich grzejnikach) suma zarejestrowa-
nych jednostek zużycia będzie mniejsza. Ponieważ 

jednak koszt ogrzania budynku od tego nie będzie 
niższy, bo o tym decyduje licznik ciepła w węźle c.o. 
budynku, to wzrośnie koszt jednej jednostki zużycia. 
Skutek: udział procentowy kosztu ogrzania dane-
go lokalu w koszcie całego budynku się nie zmieni. 
Podając więc w reklamacji rozliczenia powyższy po-
wód (zbyt niskiego położenia podzielnika), nie nale-
ży spodziewać się jej uznania. 

Problematyczna wysokość montażu  
– norma a zalecenia producentów  
i specjalistów

O ile określenie, na jakiej szerokość grzejnika powi-
nien być zamontowany podzielnik, nie budzi specjal-
nych nieporozumień, o tyle wysokość już tak. 
W tej sprawie napisano wiele rzetelnych opracowań, 
wskazując najlepsze miejsce montażu podzielnika. 
W tym artykule nie podejmę się polemiki, tym bar-
dziej, że z wieloma autorami w pełni się zgadzam.
Jest tylko drobne „ale”... Podzielniki kosztów ogrze-
wania są produkowane w fabrykach i – co oczywi-
ste – różnią się konstrukcją, miejscem zamontowa-
nia czujników temperatury, skalowaniem… Norma 
właśnie na producenta nakłada opracowanie tzw. 
współczynników oceny (określanych na podstawie 
badań przeprowadzonych w specjalnych komorach 
badawczych w certyfikowanej jednostce badawczej).
Producent przekazując podzielniki do badania, po-
daje miejsce zamontowania urządzenia… Skut-
kiem powyższego, dla większości typów podziel-
ników kosztów ogrzewania producenci opracowali 
„Instrukcje montażu”, gdzie można znaleźć zalece-
nia dotyczące tej kwestii.
Co więcej, tylko zamontowanie zgodnie z instrukcja-
mi producenta gwarantuje skuteczną reklamację, 
w przypadku awarii podzielnika.

Ponadto istotne są jeszcze inne aspekty.
• Ważne jest, by grzejniki nie były zapowietrzone – 
to można łatwo sprawdzić, dotykając góry grzejni-
ka (rys. 5).
• Sprawdzić sprawność termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, ponieważ to od nich, a nie podzielni-
ków, zależy ilość zużytego ciepła. Sytuacja jest ana-
logiczna jak z każdą baterią, bowiem to od sposobu 
korzystania z niej, 
a nie wodomierza, 
zależy ilość zużytej 
wody.

Gdy 
zamontujemy 
podzielniki 
niżej…

Na koniec zastanów-
my się, jaki skutek 
dla kosztów ogrza-
nia lokalu mogło-
by mieć obniżenie 
miejsca montażu 
podzielnika z miej-
sca na zdjęciu ozna-
czonego na czerwo-
no (rys. 1), w miejsce 

Na co zatem w praktyce należy zwrócić uwagę podczas montażu 
podzielników?
1. Czy podzielniki kosztów w danym budynku/węźle są tego  
samego typu? Uwaga: mieszanie podzielników wyparkowych  
z elektronicznymi oraz elektronicznych dwuczujnikowych  
z jednoczujnikowymi jest sprzeczne z normą.
2. Czy podzielniki na grzejnikach zostały zamontowane zgodnie  
z instrukcją producenta tzn. czy normatywna tolerancja montażu nie 
jest większa od ±10 mm. I czy ta zasada dotyczy wszystkich lokali  
w budynku i czy tam wszystkie podzielniki zostały zamontowane 
w tym samym miejscu. Błędy w montażu pokazujemy na 
przykładowych zdjęciach na następnej stronie.
3. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do administracji  
i poprosić o kontrolę wysokości montażu.

Armatura i Systemy Premium

Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
równoważenie hydrauliczne w jednym

Nastaw pożądany przepływ bezpośrednio na zaworze, włącz 
pompę i udaj się do innych zajęć. 

Reszta zrobi się sama.  

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1 B
05-850 Ożarów Mazowiecki
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Reasumując…

…podzielniki, które w całym budynku, zostały za-
montowane zgodnie z normą, stanowią podstawę 
do rzetelnego podziału kosztów ogrzewania.
W odpowiedzi na pytania Czytelników w artykule po-
ruszyliśmy tylko jeden aspekt związany z rozliczenia-
mi kosztów ogrzewania. Musimy mieć świadomość, 
że znacznie większe znaczenie dla indywidualnego 
rozliczenia mają np. współczynniki położenia lokalu, 
czy też uwzględnienie w algorytmie podziału kosz-
tów ciepła z pionów grzewczych lub przenikającego 
przez przegrody/ściany.
Ten ostatni problem zauważył Sejm RP, uchwalając 
nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, która to 
nowelizacja weszła w życie 1 października 2017 roku.
Ale to już inna historia…

4  Za nisko

3  Za blisko zasilania i zaworu termostatycznego 
(zawyżone wskazanie!) 

5

GEBERIT – strona internetowa w nowej odsłonie

Grupa Geberit rozpoczęła wdrażanie no-
wej strony internetowej na wszystkich 
rynkach, na których istnieje. Kluczo-
wym założeniem podczas projektowa-
nia nowych funkcjonalności i wyglądu 
była chęć uproszczenia zarówno struk-
tury strony, jak i prezentowanych na 
niej treści.
Podstawą było wprowadzenie na stro-
nie głównej układu kafelkowego. Pod-
niesiona została funkcjonalność strony 
poprzez dodanie dużej, czytelnej wyszu-
kiwarki oraz połączenia podstron pro-
duktowych z katalogiem online. 
- Nasi klienci powinni zawsze mieć do-
stęp do informacji, niezależnie od urządze-
nia z jakiego korzystają – mówi Krzysz-
tof Brzeziński, dyrektor marketingu  
Geberit. Nowa strona oferuje dostęp do 
wszelkich informacji, od ogólnych do dokładnych pa-
rametrów technicznych wraz z odesłaniem do kata-
logu online, a to wszystko na jednej stronie. Dla pro-
jektantów nowej strony istotne było również, aby była 
ona responsywna i przyjazna w przeglądaniu na urzą-
dzeniach mobilnych.
Dzięki nowej strukturze, zarówno klienci prywatni, jak  

i biznesowi mogą czuć się komfortowo na stronie Gebe-
rit. Strona coraz częściej używana jest z poziomu smart-
fonów, dlatego została przeprojektowana w sposób re-
sponsywny, co znaczy, że automatycznie dopasowuje się 
do urządzenia, na którym zostaje uruchomiona, nieza-
leżnie od tego czy jest to smartfon, tablet czy komputer.
Zajrzyj na nową stronę: www.geberit.pl

Grundfos Pompy Sp. z o.o. z nowym szefem

1 października 2017 r. Robert Dudzik rozpoczął pracę 
na stanowisku Regionalnego Dyrektora Zarządzającego  
w regionie Europy Północno-Wschodniej (NEE) oraz Dy-
rektora Generalnego Grundfos Pompy Sp. z o.o.
Dyrektor Robert Dudzik jest absolwentem Politech-
niki Wrocławskiej (1988-1994), ukończył także studia 

MBA na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu. Posiada 19-letnie doświadczenie za-
wodowe w dziedzinie sprzedaży i rozwoju przedsię-
biorstw z branży przemysłu i automatyki, w których 
pełnił funkcję zarządczą w regionie DACH, Benelux  
i Europa Wschodnia.
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