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w skład typowego zestawu regulacyjnego wcho-
dzi zwyczajowo zawór grzejnikowy z nastawą 
wstępną oraz odpowiednio dobrana głowica 
termostatyczna. wyłącznie właściwie dobrane 
i odpowiednio ustawione zawór wraz z głowicą 
gwarantują komfort temperaturowy w pomiesz-
czeniu. Dzięki temu temperatura w pomiesz-
czeniu kontrolowana jest w sposób zapewnia-
jący niskie zużycie energii, a więc w efekcie jej 
oszczędność.
Zawory termostatyczne są elementami wyko-
nawczymi, na których pza pomocą regulato-
rów, jakimi są głowice termostatyczne, nastę-
puje ograniczanie przepływu w zależności od 
zmieniających się warunków w pomieszczeniu. 
Głowica termostatyczna wyposażona w odpo-
wiedni czujnik cieczowy lub gazowy – element 
termostatyczny powoduje reakcję zapewniają-
cą regulację przepływu. 

Głowice i zawory termostatyczne to temat z jednej strony znany dobrze, z drugiej strony często ostatnio  
(przez osoby promujące systemy ogrzewania podłogowego) uznawany za mało aktualny. Pomimo tego,  
że głowice termostatyczne wraz z zaworami regulacyjnymi stosowane są powszechnie od przeszło 25 lat,  
ciągle znaleźć można w tym obszarze wiele nowości, zmian technologicznych i innowacji.

Głowice i zawory termostatyczne  
– czy to nadal aktualny temat?

Joanna Pieńkowsk a

Fo
t. 

Co
m

ap

Fo
t. 

Da
nf

os
s

http://www.instalreporter.pl


1311/2020 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Zawory grZejnikowe statycZne 
cZy dynamicZne

Na rynku znajdujemy szeroki asortyment zawo-
rów grzejnikowych. wśród nich znaleźć można 
zarówno tradycyjne zawory grzejnikowe, sta-
tyczne, jak i bardziej nowoczesne zawory au-
tomatyczne, działające niezależnie od ciśnie-
nia. Jedne jak i drugie znajdują zastosowanie 
w regulacji przepływu przed różnego rodzaju 
odbiornikami. Obie technologie znalazły rów-
nież zastosowanie w przygotowywanych przez 
producentów armatury wkładkach zaworowych 
przeznaczonych do grzejników dolnozasilanych. 
Często instalator staje przed dylemantem, ja-
kie zawory zastosować: tradycyjne czy te auto-
matyczne? Na pytanie to nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Jest to uzależnione od instalacji, 
warunków w niej panujących, obecności róż-
nego rodzaju armatury regulacyjnej i równo-
ważącej na różnych poziomach instalacji (pod 
pionami, na odejściu na kondygnację, na odej-
ściu na lokal). w przypadku podejmowanie de-
cyzji o wyborze tzw. zaworów automatycznych  

(działających niezależnie od ciśnienia) należy 
zdawać sobie sprawę z tego, że taka instala-
cja wymagać będzie większego ciśnienia dys-
pozycyjnego niż instalacja zaprojektowana/ 
wykonana w oparciu o zawory statyczne. I je-
śli przykładowo mamy zawory automatyczne 
przed odbiornikami należy rozważyć stosowa-
nie armatury statycznej na pozostałych pozio-
mach równoważenia. Oprócz wyższej ceny za-
worów automatycznych to również powyższy 
czynnik wpłynął na to, że zawory automatycz-
ne dotychczas nie wyparły z rynku rozwiązań 
tradycyjnych i są stosowane na części instala-
cji równolegle do innych, na których nadal sto-
sujemy armaturę statyczną. 

różne rodZaje armatury na różne 
potrZeby 

Tradycyjne grzejniki wyposażone są w gałąz-
ki zasilającą i powrotną, umiejscowione z boku 
grzejnika (tzw. grzejniki bocznozasilane). Takie 
grzejniki wyposaża się w zawór grzejnikowy (pro-
sty, kątowy, osiowy) wraz z głowicą na zasilaniu,  

wymogi prawne a standard 
wykonywanych instalacji

Jak wyżej wspomniałam zestaw zawór termo-
statyczny wraz z głowicą są powszechnie stoso-
wane od wielu lat. Trudno już znaleźć instalację 
wewnętrzną, która nie byłaby w nie wyposażo-
na. Dzieje się tak za względu na dbałość o kom-
fort w budynkach, dużą uwagę zwracamy na 

oszczędności, jak również dzięki obowiązują-
cym przepisom prawa.
Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury  
z 2020 r z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 74 poz 
690) wymaga stosowania „regulatorów przepły-
wu ciepła, które powinny działać automatycz-
nie, w zależności od zmian temperatury we-
wnętrznej w pomieszczeniach, w których są 
zainstalowane.”

Zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną

Przyłącza dolne zintegrowane do grzejników dolnozasilanych
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Otwory poprzeczne 
zapewniające wysoką 
czułość 

Podziałka skali 
umożliwia nastawę 
żądanej temperatury 

Trzpienie blokujące 
nastawę 

Przyłącze gwintowane 
umożliwia łatwy 
montaż 

Certyfikat wydany dla zespołu 
zawór oraz głowica termostatyczna 

http://www.instalreporter.pl


1411/2020 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

ma inny mniej standardowy wymiar gwintu. w przy-
padku armatury z innym standardem gwintu ko-
nieczne może być zastosowanie odpowiedniego 
adaptera lub wymiana jednego elementu.
• Skok trzpienia zaworu, przy którego braku 
możliwy jest montaż, ale błędne działania zaob-
serwować będzie można dopiero w trakcie eks-
ploatacji (zbyt szybkie zamykanie albo niedomy-
kanie przepływu mimo osiągnięcia na głowicy 
wymaganej temperatury).

co to jest klasyfikacja tell?

Przepisami dotyczącymi oceny efektywności ener-
getycznej urządzeń objęte zostały zestawy zawo-
ry + głowice termostatyczne. wszystkie głowice 
termostatyczne na rynku poddawane powinny 
być klasyfikacji TELL, w klasach jakościowych 
od A do F (analogiczna klasyfikacja, jaką znamy, 
która dotyczy urządzeń AGD przeznaczonych 
do stosowania w gospodarstwach domowych).  

w przypadku klasyfikacji głowic termostatycz-
nych oceniane są takie parametry, jak: wpływ tem-
peratury wody na działanie czujnika, opóźnienie  
w działaniu, czas zamykania oraz wpływ różnicy 
ciśnienia. Kategoria A najwyższa wskazuje produk-
ty, które są najbardziej ekonomiczne, a ich stoso-
wanie zapewni efektywność pracy całej instalacji. 

jaka głowica termostatycZna: 
tradycyjna cZy elektronicZna?

Coraz częściej głowice termostatyczne tradycyj-
ne, z ręczną regulacją ustępują miejsca głowicom 
elektronicznym. Dlaczego wielu użytkowników in-
dywidulanych, jak również użytkowników obiek-
tów publicznych decyduje się na zmianę głowic 
manualnych na głowice elektroniczne? Głównym 
powodem takich decyzji jest możliwość jeszcze 
dokładniejszej regulacji temperatury w pomiesz-
czeniu. Mając na myśli dokładniejszą, miałam na 
myśli regulację bardziej dopasowaną do sposobu 
użytkowania pomieszczenia, np. regulację/auto-
matyczne obniżenie temperatury w trakcie urlo-
pu, wyjścia do pracy, braku obłożenia w pojedyn-
czych pomieszczaniach. Możliwa jest regulacja 
zgodna z profilem użytkowania pomieszczania 
w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym. 
Odpowiednio regulowane głowice elektroniczne 
zapewniają jeszcze większą oszczędność energii. 
Takie głowice dodatkowo umożliwiają wpięcie  
w systemy sterowania budynkiem tzw. BMS, i od-
powiednio zdalne ich sterowanie. 
w wielu instalacjach tradycyjne zawory termo-
statyczne przed odbiornikami zastępowane są 
zaworami dwudrogowymi/trójdrogowymi z na-
pędami elektrycznymi, które są elementem wy-
konawczym sterowanym sygnałem np. wysyła-
nym przez termostat pomieszczeniowy. w taki 
układzie rolę głowicy termostatycznej przejmuje 
napęd elektrotermiczny lub elektromotoryczny.

a na powrocie w odcinający zawór powrotny  
(z nastawą lub bez). Nastawa zaworu grzejniko-
wego termostatycznego zapewnia ograniczenie 
przepływu na maksymalną wartość, wynikającą 
z obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla dane-
go pomieszczania. Bardziej precyzyjne dopaso-
wanie uzyskać można stosując nastawy na za-
worach powrotnych, co jest relatywnie rzadko 
wykonywane. Regulując szybkością przepływu 
wody przez grzejnik można dokładniej dopaso-
wać ilość energii przekazywanej przez grzejnik 
do obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło 
dla danego pomieszczenia.
wkładki zaworowe pełnią funkcję zaworów termo-
statycznych w grzejnikach zintegrowanych, (tzw. 
dolnozasilanych, panelowych). Oprócz wkładki za-
worowej standardowo wyposaża się takie grzej-
niki w przyłącze dolne, umożliwiające odcięcie 
grzejnika na potrzeby późniejszej eksploatacji itp. 
Brak armatury odcinającej na gałązkach w grzej-
niku zintegrowanym, czy gałązce powrotnej  

w grzejniku bocznozasilanym uznaje się aktual-
nie jako błąd w technice. 
Nieco oddzielną grupę grzejników stanowią grzej-
niki dekoracyjne czy łazienkowe. Tu zastosowanie 
znajduje albo armatura (zawór grzejnikowy oraz po-
wrotny) w wykonaniu dekoracyjnym albo bloki pod-
łączeniowe. większość armatury łazienkowej to ar-
matura dekoracyjna, która oprócz podstawowych 
funkcji zestawu zawór oraz głowica, które opisa-
ne wyżej, ma za zadanie cieszyć oko użytkownika.

cZy wsZystkie głowice pasują 
na wSzyStkie zawory, czy można 
stosować je Zamiennie?

Podczas doboru elementów zestawu zawór/wkład-
ka zaworowa oraz głowica należy zwrócić uwagę 
na odpowiednie spasowanie kilku parametrów:
• wymiar gwintu. Na rynku powszechnie stosuje się 
2-3 typowe rozwiązanie (M30x1,5, złącze zaciskowe, 
M28x1,5). Zdażyć się może, że jeden z elementów  

Głowica elektroniczna, możliwość nastawy temperatury w zakresie 5 do 
30°C, co 0,5°C (skok 0,5°C). Tryby pracy: komfort, obniżona temperatura, 
ochrona prze zamarzaniem, praca automatyczna, zgodnie z programami 
czasowymi, 9 programów fabrycznych oraz 4 programy użytkownika Głowica termostatyczna wyposażona w czujnik wyniesiony 
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inne specjalne wykonania 
głowic termostatycZnych 

Gdy głowica musi zostać zasłonięta i nie będzie 
możliwy jej swobodny opływ powietrzem, aby 
zapewnić prawidłową regulację należy zastoso-
wać głowicę z czujnikiem wyniesionym. Kiedy ze 
względu na miejsce montażu niemożliwy będzie 
późniejszy dostęp do głowicy i zmiana nastawio-
nej temperatury, należy rozważyć montaż głowi-
cy z wyniesionym nastawnikiem.
Inne wykonania specjalne głowic termostatycz-
nych znajdują zastosowanie np. na basenach  
i innych obiektach, gdzie wymagana jest tempe-
ratura wyższa niż przypadku pomieszczeń miesz-
kalnych. Głowice takie wyskalowane zostały od-
powiednio na wyższą temperaturę, przykładowo 
do 36°C. Na potrzeby obiektów użyteczności pu-
blicznej, ochrony przed kradzieżą, wandalizmem 
stosuje się odpowiednie kołpaki/zabezpieczenia 
standardowych głowic lub przeznaczone do tego 
tzw. głowice typu instytucjonalnego.

mamy głowicę i co dalej? 

Głowice termostatyczne wyposażone są w po-
działkę. w zależność od typu głowic może się 
ona zaczynać od 0 (taka głowica umożliwia  
całkowite ocięcie przepływu, nie zapewnia ochro-

ny przed zamarzaniem lub od gwiazdki (* – ochro-
na przed zamarzaniem, chroni instalację przed 
spadkiem temperatury poniżej 7-8°C). Pozosta-
łe pozycje podziałki pozwalają na zapewnienie 
w pomieszczaniu odpowiedniej temperatury.  
Cyfra 3 na podziałce oznacza zwyczajowo tem-
peraturę komfortu w pomieszczeniu na pozio-
mie 20°C. w pomieszczeniach typu łazienki (gdzie 
wymagana jest temperatura 24°C) głowice po-
winny być odpowiednio ustawione na wyższą 
pozycję podziałki. w przypadku prawidłowo zrów-
noważonej i działającej instalacji, zespół zawór 
oraz głowica termostatyczna ustawiony na jed-
ną pozycję powinien zapewnić stałą temperaturę  
w pomieszczeniu, bez konieczności jej dodatko-
wej regulacji/zmiany. 
Prawidłowa praca instalacji i komfort w po-
mieszczeniu są uwarunkowane zastosowaniem 
odpowiedniej armatury, w tym również od-
powiednio dopasowanych zaworów i głowic 
termostatycznych przed poszczególnymi od-
biornikami. Należy pamiętać, że dobrane nasta-
wy przepływu na armaturze powinny być po-
parte obliczeniami hydraulicznymi. Instalacja  
z odpowiednio dobranymi przepływami i regu-
lacją temperaturową w każdym z poszczegól-
nych pomieszczeń zapewni komfort oraz mak-
symalne oszczędności energii w długim czasie 
użytkowania.

Znaczenie podziałki na głowicy termostatycznej
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głowice termostatyczne w tych wykończeniach, 
jak również w dodatkowej wersji – w wykończe-
niu białym z chromowanym pokrętłem.

zestawy termostatyczne 1/2" z głowicą
Zestaw prosty ZTMN01 oraz kątowy ZTMN02 to naj-
nowsze generacje znanych z oferty Ferro zestawów 
termostatycznych ZTM01 i ZTM02, udoskonalone o 
dodanie regulacyjnego zaworu termostatycznego  

z możliwością zadawania nastawy wstępnej w miej-
sce regulacyjnego zaworu termostatycznego bez 
takiej możliwości. Dzięki temu możliwe jest pre-
cyzyjne dobranie oporu hydraulicznego zaworu  
i zrównoważenie hydrauliczne instalacji, a także wy-
regulowanie przepływu czynnika grzewczego zgod-
nie z wartością projektową dla każdego grzejnika.
Głowica termostatyczna oferowana w zestawie 
ma możliwość jednostronnego blokowania zakre-
su nastaw. w ten sposób można zapobiec nieau-
toryzowanej ingerencji w nastawienia temperatu-
ry i uniemożliwić np. całkowite otwarcie głowicy. 
Dodatkowo, przy zastosowaniu blokady demon-
tażu głowicy termostatycznej GT-LOCK1, możliwe 
jest obustronne zablokowanie zakresu nastaw.

Dekoracyjne zestawy termostatyczne i ręczne 
Zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne za-
pewniają właściwą regulację mocy grzejnika, ale 
mogą być też jego ozdobą, wpasowując się w in-
dywidualny styl pomieszczenia. Ferro proponu-
je zestawy grzejnikowe, zarówno termostatycz-
ne, jak i ręczne, w trzech wykończeniach: biały, 
chrom i antracyt. Ponadto dostępne są same  

Ferro Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, 

tel.: +48 12 25 62 100, faks: +48 12 27 67 606, 
info@ferro.pl, www.ferro.pl
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zestawy termostatyczne, pracujące w maksymal-
nej temperaturze 100°c i ciśnieniu 10 bar wystę-
pują w czterech wersjach. wszystkie wyposażono  
w głowicę termostatyczną z przyłączem m30x1,5. 
ma ona 5-stopniową skalę regulacji w zakresie tem-
peratury od 9 do 30°c. może pracować w maksymal-
nej temperaturze otoczenia do 50°c, a jej ochrona 
przeciwzamrożeniowa jest zapewniana na poziomie 
ok. 9°c. w skład zestawów z zaworem zespolonym 
do grzejników dolnozasilanych oraz zestawów osio-
wych wchodzą dodatkowo złączki do rur wielowar-
stwowych 16x2 mm oraz do rur miedzianych 15 mm.  
w ofercie są także dekoracyjne zestawy grzejniko-
we do regulacji ręcznej, proste i kątowe. zawierają 
one zawory regulacyjne i odcinające 1/2". Łącznie 
mamy zatem 6 zestawów grzejnikowych w 3 wer-
sjach kolorystycznych oraz 4 głowice termostatyczne. Przejdź  Inne nowości armatury 

instalacyjnej i grzewczej Ferro

2  Dekoracyjne zestawy termostatyczne i ręczne (antracytowe): a) termostatyczny prosty ZTMN30AT  
b) termostatyczny kątowy ZTMN31AT c) termostatyczny osiowy ZTO30AT d) termostatyczny zespolony,  
kątowy ZTD30AT e) ręczny, prosty ZGB30AT f) ręczny, kątowy ZGB31AT g) głowica termostatyczna GT33B 

a)

b)

c)

d)

e)
g)

f)

Głowice i zawory termostatyczne w ofercie ferro

1  Zestawy termostatyczne 1/2" z głowicą z możliwością ograniczenia zakresu nastaw i zaworem regulacyjnym 
z nastawą wstępną: a) prosty b) kątowy 

b)a)
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