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Grzejniki kanałowe instalowane są najczęściej 
pod dużymi przeszkleniami i drzwiami balko-
nowymi zarówno w domach jednorodzinnych, 
apartamentowcach, jak i w salonach sprzeda-
ży oraz obiektach użyteczności publicznej, czy 
też w biurach. 

Montaż pianką montażową
we wszystkich obiektach niezależnie od ich ro-
dzaju przed instalatorami pojawiają się podob-
ne kwestie do rozwiązania. Z punktu widze-
nia instalacji grzejnika kanałowego istotne jest,  
by przewidzieć pewien zapas wolnej przestrzeni 
w podłodze. Zwykle jest to ok. 4-5 cm doliczonej 
z każdej strony wanny grzejnika i maksymalnie 
ok. 3 cm do jego wysokości. Po wypoziomowaniu 
śrubami poziomującymi, należy przykręcić grzej-
nik do podłoża nośnego budynku za pomocą do-
starczonych kotew systemowych. Są to osadzo-
ne wzdłuż długości wanny wygięte płaskowniki  
z regulacją poziomu i możliwością skręcenia śru-
bami na stałe.
Ten system montażu jest wystarczający, aby 
zainstalowany grzejnik był stabilny. Powsta-
łe niewielkie przestrzenie wokół grzejnika wy-
pełnić można niskoprężną pianką montażową 
lub płynnym betonem, tak aby cały grzejnik po 
zastygnięciu wypełniaczy stanowił wraz z od-
powiednią kratką solidną konstrukcję mogącą  
w przyszłości przenosić obciążenia od przecho-
dzącego po nim użytkownika. Nie zaleca się sto-
sowania pianki wysokoprężnej, gdyż istnieje po-
ważne ryzyko wygięcia wanny, a w szczególności 
jej dłuższego boku.
Następstwem może być brak możliwości rozło-
żenia na rancie grzejnika kratki maskującej.

Lokalizacja grzejnika
Grzejniki kanałowe Aquilo instaluje się w odległo-
ści kilkunastu centymetrów od stolarki okiennej 

w świetle przeszklenia. Optymalnie jest, gdy grzej-
nik jest nieco krótszy niż długość okna, z uwagi 
na względy estetyczne. Zachowanie odległości 
montażowych wynika przede wszystkim z ewen-
tualnych elementów istniejących w konstrukcji 
budynku, które mogą uniemożliwić przysunię-
cie wanny grzejnika bliżej okna.
Ustawienie grzejnika wymusza, by wentylator 
znajdował się od strony pomieszczenia. Taki układ 
umożliwia wytworzenie zjawiska tzw. „kurtyny 
powietrznej”, która niweluje wpływ nawiewa-
nego zimnego powietrza przez ewentualne nie-
szczelności, wspomaga równomierny rozkład 
temperatury i wpływa na prawidłową cyrkula-
cję powietrza. Zastosowanie odwrotnej kolejno-
ści (obrócenie grzejnika o 180°) spowodowałoby 
nawiewanie ciepłego powietrza bezpośrednio na 

w ofercie Purmo pojawiły się nowe wersje grzejników kanałowych 
Aquilo. w porównaniu ze starszym typoszeregiem, nowe grzejniki 
są bardziej wydajne przez zmianę konstrukcji wymienników oraz 
wentylatorów, a zasilanie grzejników wyposażonych w wentylatory 
odbywa się napięciem 24 V. Umożliwia to podpinanie bezpośrednio 
do systemów automatyki budynkowej BMS, a przez to jeszcze 
większy komfort korzystania i optymalizację sterowania. 

Grzejnik kanałowy aquilo 
Kilka porad montażowych

Rafał GRochowski 

Każdy grzejnik Aquilo wyposażony jest dodatkowo 
w płytę maskującą, która zabezpiecza go przed 
zanieczyszczeniem piaskiem, ziemią i pyłem w czasie 
trwania budowy, a także na czas prowadzenia robót 
wykończeniowych

http://www.instalreporter.pl
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pomieszczenie i mogłoby obniżyć komfort ciepl-
ny użytkowników. Dlatego też w ofercie Purmo, 
w zależności od potrzeb można znaleźć wersje 
prawe, jak i lewe grzejników.
Samo zastosowanie grzejnika kanałowego, czy to  
z wentylatorem, czy bez ma jeszcze jeden wymierny  

efekt – zapobiega powstawaniu zjawiska parowa-
nia szyb, szczególnie na dużych przeszkleniach.
wannę grzejnika instaluje się w podłodze z uwzględ-
nieniem warstw przyszłej podłogi tak, by jej gór-
ny rant był na tym samym poziomie co warstwa 
wykończeniowa podłoża (deska, panele, płytki).
w przypadku budynków biurowych i stosowa-
nia tam podłóg podniesionych – grzejniki kana-
łowe Aquilo również sprawdzą się jako źródło 
ciepła. w ofercie Purmo na specjalne zamówie-
nie dostępne są rozwiązania dedykowane do ta-
kich konstrukcji – stelaże z regulacją wysokości 
zabudowy.

Po co listwy przy kratkach?
Co w sytuacji, w której w ostatniej chwili, inwe-
stor zmienił pomysł na podłogę i zamontowany 
już grzejnik nie licuje się z nową podłogą?
w takich przypadkach Purmo proponuje listwy 
wykończeniowe do kratek, które np. w profi-
lu typu Z – umożliwiają wyrównanie poziomów 
miedzy nową podłogą, a kratką przykrywającą 
grzejnik. To rozwiązanie skuteczne jest tylko, gdy 
grzejnik ostatecznie zamontowany został „zbyt 
głęboko” w stosunku do podłogi.
Kiedy użytkownik nie do końca jest zadowolony 
z estetyki połączenia między grzejnikiem, a wy-
kończeniem podłogi – np. krzywo docięte, po-
strzępione płytki – sytuację ratują listwy typu L, 
które tworzą dekoracyjną ramkę wokół grzejni-
ka, zasłaniając wszelkie niedoskonałości.
w zależności od oczekiwanych walorów este-
tycznych oraz rodzaju ostatniej warstwy wykoń-
czeniowej podłogi wybrać można również listwę 
typu U, która nakładana na rant wanny grzejni-
ka tworzy subtelną ozdobę.
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Smog wciąż Silny – raport: 
jak polSka walczy ze Smogiem

Polski Alarm Smogowy oraz Europejskie Cen-
trum Czystego Powietrza i Fundacja Frank Bold 
oceniły skuteczność działań rządu i samorządów  
w walce ze smogiem. Na dwadzieścia ocenionych 
obszarów aż w dwunastu postęp jest niedosta-
teczny, w kolejnych dwóch nie rozpoczęto żad-
nych działań. wprawdzie powietrze w Polsce jest 
nieco czystsze, ale w większości miejscowości 
zawdzięczamy to głównie pogodzie. Raport za-
wiera również rekomendacje dla dalszych dzia-
łań antysmogowych.
– W raporcie po raz kolejny podsumowaliśmy dzia-
łania rządu i samorządów – mówi Andrzej Guła, 
lider PAS. – Niestety, nasza całościowa ocena nie 
wypada najlepiej. Jest kilka obszarów, w których 
rząd sobie nieźle radzi: dobrze oceniamy wprowa-
dzenie norm emisji dla kotłów na węgiel i bioma-
sę, ulgę termomodernizacyjną czy reformę pro-
gramu Czyste Powietrze. Natomiast aż w 12 na 
20 ocenionych obszarów postęp jest niedosta-
teczny, a w kolejnych dwóch nie rozpoczęto żad-
nych działań.
Najwięcej zrobiono w obszarze niskiej emisji, 
gdzie uruchomiono ogólnopolski program Czy-
ste Powietrze dotujący wymianę kopciuchów  
i termomodernizację domów. Jednakże nawet 
w tym programie sporo pozostaje do zrobienia: 
należy znacznie zwiększyć skalę wymienianych 
źródeł ciepła, a program musi objąć wsparciem 
ludzi najuboższych. ważną kwestią jest brak ogól-
nopolskiego programu wspierającego wymianę 
węglowych pieców w mieszkaniach w budow-
nictwie wielorodzinnym. wciąż brak odpowied-
nich norm określających parametry jakości węgla  
i obowiązkowych norm dla pelletu drzewnego. 
Po stronie samorządów widać poważne braki  
w realizacji uchwał antysmogowych – aby wdrożyć  

uchwały na terenie kraju w ciągu najbliższych 
6-7 lat należy wymienić ok. 2,7 mln przestarza-
łych urządzeń grzewczych spalających węgiel  
i drewno. Tymczasem wiele samorządów nie po-
dejmuje praktycznie żadnych działań.
Zanieczyszczenia z transportu samochodowego 
to obszar zupełnie pominięty przez rząd. Nie pod-
jęto praktycznie żadnych działań, a stan prawny 
nie uwzględnia rosnącego ruchu samochodo-
wego w polskich miastach. PAS rekomenduje: 
reformę przepisów dotyczących Stref Czystego 
Transportu, tak aby samorządy mogły ograniczać 
ruch najbardziej zanieczyszczających powietrze 
aut w miastach; zahamowanie importu starych, 
najbardziej emisyjnych samochodów oraz wpro-
wadzenie kar za usuwanie filtrów DPF. 
Cały raport dostępny jest tutaj
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