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Od czasu kiedy do ogrzewania pomieszczeń za-
częto wykorzystywać grzejniki członowe minęło po-
nad 150 lat. W samych instalacjach zmieniło się od 
tego czasu bardzo wiele. Jedną z charakterystycznych 
cech nowoczesnych instalacji centralnego ogrzewa-
nia jest ich praca przy niskich parametrach czyn- 
nika grzewczego. Takie rozwiązanie niesie ze sobą  
wiele pozytywnych efektów. Największym benefitem  
takich instalacji jest poprawa komfortu cieplnego.  

Doskonałym przykładem łączenia 
tradycji z nowoczesnością są grzejniki 
kolumnowe Laserline marki Vogel&Noot, 
pracujące w instalacjach zasilanych 
niskotemperaturowymi źródłami ciepła. 

Grzejniki kolumnowe Laserline  
w instalacjach niskotemperaturowych

http://www.instalreporter.pl
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Dla dostarczenia mocy odpowiedniej dla zrówno-
ważenia obciążenia cieplnego pomieszczenia nale-
ży użyć grzejnika, który swoimi wymiarami będzie 
dopasowany do miejsca, którym dysponujemy. Ty-
poszereg modelu Laserline obejmuje grzejniki 2-, 3-, 
4-, 5- i 6-kolumnowe w wysokościach od 155 mm aż 
po 3000 mm. Bez względu na to, czy grzejnik znaj-
dzie się na niskiej ścianie kolankowej, czy mamy do 
zagospodarowania wąską przestrzeń w sąsiedztwie 
okna, Laserline odnajdzie się w każdej przestrzeni. 
Niskotemperaturowe źródła ciepła, takie jak kotły 
kondensacyjne czy pompy ciepła, mogą czasem wy-
magać zastosowania większego grzejnika niż model 
spełniający swoją rolę zanim takie źródło się pojawi-
ło. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest grzej-
nik Laserline z podłączeniem środkowym zlokalizo-
wanym u dołu grzejnika. W tym przypadku zmiana 
na inny model nie będzie wymagać istotnych zmian  
w podejściu do grzejnika a przyrost wielkości po-
zwoli zachować symetrię względem pierwotnego. 

Klasyczna segmentowa konstrukcja grzejników  
Laserline, nawiązująca do pierwszych modeli żeliw-
nych, doskonale odnajduje się zarówno w zastoso-
waniu w klasycznych aranżacjach, jak i w surowych 
wnętrzach typu loft czy pokojach o minimalistycz-
nym designie, a od strony technicznej w nowocze-
snych instalacjach centralnego ogrzewania. Zesta-
wienie tych dwóch elementów wraz z precyzyjną  
i skuteczną termostatyką, pozwala na zoptymalizo-
wanie pracy całej instalacji, wynikiem czego będzie 
jej bezawaryjne działanie oraz oszczędności płyną-
ce z jej eksploatacji.

W sytuacji kiedy temperatura grzejnika nie odbie-
ga znacząco od temperatury ciała ludzkiego, jego 
obecność nie jest odczuwalna jako punktowe źró-
dło emisji ciepła. Jednocześnie obniżenie parame-
trów instalacji wpływa na moc, jaką grzejnik może 
wygenerować. Większego znaczenia zaczyna tak-
że nabierać sposób, w jaki grzejnik przekazuje cie-
pło. O ile przy wysokich wartościach temperatury 
czynnika grzewczego ciepło jest przekazywane 
głównie na drodze konwekcji, to przy jej obniżaniu 
na znaczeniu zyskuje promieniowanie. 

Vogel&Noot
Rettig Heating Oddział w Wałczu
ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com/pl/
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Grzejniki kolumnowe Laserline w swojej konstrukcji wykorzystują rurki o profilu li-
tery D, w której część spłaszczona jest skierowana na pomieszczenie. Raz, że po-
wierzchnia wymiany ciepła jest w tym przypadku większa niż w tradycyjnym profilu 
okrągłym, dwa – wymiana ciepła na drodze promieniowania również jest efektyw-
niejsza. Sama nazwa Laserline definiuje także technologię, która została wykorzy-
stana do budowy grzejnika. Wszystkie łączenia niezbędne do uzyskania finalnego 
produktu są wykonywane wiązką lasera. Takie spoiny nie tylko są praktycznie niewi-
doczne, ale i jednorodne z materiałem profili. Dzięki temu ryzyko wystąpienia korozji 
elektrochemicznej zostało praktycznie wyeliminowane. 
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