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EfEktywność EnErgEtyczna

woda transportuje energię 3500 razy bardziej 
efektywnie niż powietrze. Ze względu na fakt, 
iż wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej od-
powiada za prawie 25% całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych, to właśnie wodne ogrzewanie 
podłogowe, dużo efektywniejsze od systemów 
ogrzewania promiennikami lub wentylacją, sta-
nowi ważny krok do ograniczenia tej emisji.  
w instalacjach tego typu grzejnikiem jest cała po-
wierzchnia podłogi, dzięki czemu pomieszczenia 
są ogrzewane równomiernie, a komfort cieplny 
sprawia, że użytkownicy czują się ogrzani w tem-
peraturze niższej o ok. 2-3°C niż przy grzejnikach.  
Co równie ważne, systemy ogrzewań płaszczy-
znowych bardzo dobrze współpracują ze zrów-
noważonymi, ekologicznymi źródłami ciepła, ta-
kimi jak pompy ciepła.

komfort

Podłogówka najlepiej dopasowuje się do ideal-
nej krzywej grzewczej dla ludzkiego ciała oraz 
zapewnia równomierne ciepło na całym obsza-
rze podłogi. Dla porównania systemy grzewcze  

w realiach XXI wieku zapewnienie najwyższej jakości środowiska wewnętrznego, mającego niebagatelny wpływ 
na komfort oraz jakość życia każdego z nas, staje się kluczowym aspektem podczas doboru, projektowania 
i budowy współczesnych instalacji grzewczych. Stworzenie takich właśnie warunków zapewnia wodne 
ogrzewanie podłogowe, które istnieje już od czasów rzymskich, w Skandynawii i Europie Zachodniej zaś  

od dziesięcioleci jest jednym  
z najczęściej stosowanych 
sposobów ogrzewania budynków. 
Do niedawna w Polsce, stanowiąc 
swego rodzaju luksus, tego typu 
sposób ogrzewania był mało 
popularny, jednakże postępujący 
rozwój energooszczędnych 
trendów, zmierzający do 
stosowania niskotemperaturowych 
źródeł ciepła, spowodował 
coraz powszechniejsze 
zastosowanie systemów ogrzewań 
płaszczyznowych we wszelkiego 
typu budynkach. Przyjrzyjmy się 
zatem, co jest siłą tak zwanych 
podłogówek.

Pięć Powodów, dla których 
ogrzewanie Płaszczyznowe 
tweetoP to najlePszy wybór 
do przyjaznych użytkownikom i ekologicznych budynków
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w jego wypadku odbywa się równomiernie, kom-
pletnie bez unoszenia z podłogi kurzu, dzięki cze-
mu nawet alergicy mogą odetchnąć pełną piersią.
 
cisza i spokój

Dobrze wyregulowany system ogrzewania podło-
gowego pracuje niezwykle cicho. Dzięki wykorzy-
staniu rozdzielaczy oraz zminimalizowaniu licz-
by złączek, w ogrzewaniu płaszczyznowym nie 
dochodzi do spowodowanych oporami hydrau-

licznymi znaczących turbulencji przepływu. Nie 
słychać zatem żadnych szumów oraz uderzeń 
hydraulicznych. Aby móc doświadczyć tego ro-
dzaju ciszy, warto skorzystać z profesjonalnych 
usług projektowych firmy Tweetop w zakresie ob-
liczeń hydraulicznych dla ogrzewań płaszczyzno-
wych (podłogowych i ściennych).

różnE opcjE stErowania

Jedną z najlepszych cech ogrzewań płaszczy-
znowych jest możliwość ich instalacji w dowol-
nych strefach sterowania. w praktyce oznacza to, 
że parter składający się z salonu, kuchni i jadalni 
może stanowić jeden obszar sterowany przez je-
den termostat. Z kolei na piętrze, gdzie znajdują 
się sypialnie, można ustawiać optymalną tempe-
raturę w każdym pokoju. Tego typu opcje stero-
wania zwiększają zarówno komfort użytkowa-
nia, jak i wydajność systemu. Szczególnie dobrze 
sprawdza się to w przypadku dużych powierzch-
ni otwartych, nawet do 150 m2.

z wymuszonym obiegiem po-
wietrza są najbardziej odbie-
gającymi od idealnej krzywej 
grzewczej dla ludzkiego ciała. 
Grafika przedstawia sposób 
dystrybucji ciepła oraz kon-
kretne wartości temperatury 
dla różnych miejsc wewnątrz 
pomieszczeń, gdzie po lewej 
stronie jest zaprezentowane 

klasyczne ogrzewanie grzejnikowe, natomiast po 
prawej – ogrzewanie podłogowe np. Tweetop.
 
jakość powiEtrza

w ogrzewaniu wodnym opartym o systemy grzej-
nikowe i płaszczyznowe, ciepło przekazywane 
jest na drodze tzw. konwekcji swobodnej, gdzie 
ruch gazu spowodowany jest przez różnice gę-
stości obszarów o różnej temperaturze. 

w przypadku grzejników ściennych dochodzi wów-
czas do unoszenia się kurzu i alergenów w całym 
domu. Jeszcze gorzej sytuacja prezentuje się przy 
zastosowaniu nagrzewnic i promienników, zwykle 
montowanych pod sufitem, w których ciepło trans-
mitowane jest za pomocą dmuchaw. Powoduje to 
powstanie obiegu wymuszonego i sprawia, że go-
rące powietrze jest „dociskane” do podłogi, uno-
sząc w górę wszystko, co na niej zalega. Ogrzewa-
nie płaszczyznowe jest absolutnie wolne od tego 
typu niekorzystnych zjawisk, ponieważ konwekcja 
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niebagatelnym dodatkiem, wykraczającym poza opisane powyżej zalety ogrzewań 
płaszczyznowych jest zapewniane przez firmę tweetop ubezpieczenie rur i kształtek, 
z których montowane jest ogrzewanie podłogowe. Ubezpieczenie do kwoty 4 mln zł 
oferowane jest jako wynik współpracy z stU Ergo-Hestia. polisa ubezpieczeniowa ma 
indywidualny numer oraz informacje o beneficjencie ewentualnego odszkodowania 
(inwestorze zadania). warunkiem uzyskania polisy jest wykonywanie robót przez fir-
mę przeszkoloną przez tweetop sp. z o.o. oraz okazanie kopii dokumentów odbioro-
wych, w szczególności protokołu z prawidłowo przeprowadzonej próby ciśnieniowej.

Dystrybucja ciepła oraz konkretne wartości temperatury dla różnych 
miejsc wewnątrz pomieszczeń w ogrzewaniu grzejnikowym i ogrzewaniu 
podłogowym Tweetop

w ogrzewaniu grzejnikowym może dochodzić do unoszenia się kurzu  
i alergenów w całym domu
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