
Ogrzewanie pod≥ogowe moøe byÊ
wykorzystywane jako g≥Ûwne
ürÛd≥o ciep≥a lub jako tzw. system

komfortowy ñ zapewniajπcy ciep≥π pod≥o-
gÍ i uzupe≥niajπcy istniejπcπ instalacjÍ
grzejnπ. 

Wielu inwestorÛw i potencjalnych uøyt-
kownikÛw decyduje siÍ na montaø ogrze-
wania pod≥ogowego w pomieszczeniach
z tzw. Ñzimnπ pod≥ogπ z terakoty lub ka-
mienia, jak ≥azienki czy kuchnie. 

Do sterowania pracπ ogrzewania pod≥o-
gowego s≥uøπ specjalnie skonstruowane
regulatory. Wbudowany mikroprocesor
automatycznie wylicza i koryguje bez-
w≥adnoúÊ uk≥adu, np. jeøeli zaprogramo-
wana zostanie temperatura +25oC na godz.
8:00 rano, to termostat sam odpowiednio
wczeúniej w≥πczy ogrzewanie. OprÛcz wy-
mienionych cech, waønym aspektem eks-
ploatacyjnym elektrycznego ogrzewania
pod≥ogowego jest fakt, øe rÛønice miÍdzy
temperaturami w rÛønych punktach po-
mieszczenia nie sπ tak duøe jak w trady-
cyjnym ogrzewaniu. Daje to dodatkowo
10-20% oszczÍdnoúci energii. Jeúli moc
kabli czy mat grzejnych zostanie odpo-
wiednio dobrana, a nad pracπ systemu bÍ-
dzie czuwaÊ programowalny termostat
ñ uk≥ad ogrzewania elektrycznego bÍdzie
w pe≥ni ekonomiczny. 

Termostat i sterowanie

Pod≥πczenie przewodÛw grzejnych do
instalacji elektrycznej wymaga zastosowa-
nia termostatu. Umoøliwia on utrzymanie

nastawionej temperatury po-
wietrza lub pod≥ogi w sposÛb
automatyczny. Kaødy z obwo-
dÛw stanowi niezaleøny sys-
tem grzejny, ktÛry moøna in-
dywidualnie programowaÊ. 

Kwestia regulacji jest szcze-
gÛlnie waøna, kiedy ogrzewa-
nie pod≥ogowe jest jedynym
systemem ogrzewania. Duøa
bezw≥adnoúÊ cieplna sprawia,
øe sterowanie temperaturπ
pod≥ogi jest doúÊ trudne. Pod-
czas pobytu domownikÛw
w pracy, albo w ciπgu nocy ob-
niøanie temperatury umoøli-
wiajπ termostaty z zegarem,
dziÍki ktÛrym w prosty sposÛb
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Elektryczne
ogrzewanie podłogowe
firmy Luxbud
Pod≥ogowe ogrzewanie elektryczne zyskuje coraz wiÍkszπ popularnoúÊ. Nowoczesne syste-
my tego typu obecne na rynku sπ tanie, ekonomiczne w eksploatacji i praktycznie bezobs≥u-
gowe. Uk≥ad ogrzewania jest ≥atwy montaøu, pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego przy
niøszej temperaturze pomieszczenia niø w przypadku tradycyjnych systemÛw grzejnych, ofe-
ruje takøe optymalny rozk≥ad temperatur ñ najcieplej jest przy pod≥odze, najch≥odniej zaú przy
suficie. Artyku≥ prezentuje rozwiπzania w zakresie elektrycznego ogrzewania pod≥ogowego
oferowane przez firmÍ Luxbud.

Rys. 1. Elektryczna Comfort Mata firmy Luxbud

Rys. 2. Wielu inwestorÛw i potencjalnych uøytkownikÛw decy-
duje siÍ na montaø ogrzewania pod≥ogowego w pomieszczeniach
z zimnπ pod≥ogπ z terakoty lub kamienia jak ≥azienki czy kuchnie



moøna zaprogramowaÊ zmniejszenie tem-
peratury w odpowiednim czasie. Za≥πcza-
jπ one system z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, øeby o wybranej przez domowni-
kÛw godzinie osiπgnπÊ øπdanπ temperatu-
rÍ. Specjalnie skonstruowane regulatory
s≥uøπ do sterowania pracπ ogrzewania pod-

≥ogowego. Wbudowany mikroprocesor au-
tomatycznie wylicza i koryguje bezw≥ad-
noúÊ ñ termostat sam odpowiednio wcze-
úniej w≥πcza lub wy≥πcza ogrzewanie. 

Instalacja w ≥azience

Do sterowania ogrzewaniem pod≥ogo-
wym w ≥azience najlepiej zastosowaÊ ter-
mostaty z czujnikiem pod≥ogowym. Po-
winny one mieÊ taki stopieÒ ochrony, aby
moøna je by≥o instalowaÊ wewnπtrz ≥azie-
nek. Ze wzglÍdu na duøπ bezw≥adnoúÊ
pod≥ogi, termostaty muszπ byÊ bardzo do-
k≥adne i mieÊ minimalnπ histerezÍ. Takie
wymagania spe≥niajπ termostaty elektro-
niczne. Programowanie w czasie rzeczy-
wistym umoøliwia wbudowana funkcja au-
tomatycznej korekcji czasu za≥πczania
i wy≥πczania. Zastosowanie termostatu
z programatorem z oferty Luxbud,
np. LCC, LTE czy nowego modelu LTFT
z ekranem dotykowym, pozwala uzyskaÊ
komfort ciep≥ej pod≥ogi w okreúlonych go-
dzinach. System ten jest przy tym ekono-
miczny w uøytkowaniu ñ w≥πcza siÍ tylko
na kilka godzin w ciπgu dnia, kiedy ≥azien-
ka jest wykorzystywana. Termostaty z pro-
gramatorem sπ trochÍ droøsze od zwy-
k≥ych, ale koszt inwestycji zwraca siÍ
szybko, poniewaø zwyk≥e termostaty
utrzymujπ ciep≥π pod≥ogÍ przez ca≥π dobÍ.

Najwaøniejsze 
w≥aúciwoúci

O przydatnoúci i funkcjonalnoúci elek-
trycznego ogrzewania pod≥ogowego decy-
duje kilka najwaøniejszych cech:
1. Ogrzewanie pod≥ogowe zapewnia opty-

malny rozk≥ad temperatury: najcieplej
przy pod≥odze, najch≥odniej pod sufi-
tem. Komfort cieplny uzyskuje siÍ przy
niøszej temperaturze pomieszczenia,
aniøeli w przypadku tradycyjnego sys-
temu grzejnego. RÛønica miÍdzy tempe-
raturami w rÛønych punktach pomiesz-
czenia jest mniejsza, niø przy zastoso-
waniu grzejnikÛw úciennych, co pozwa-
la zaoszczÍdziÊ 10-20% energii. Kolej-
nπ cechπ jest ≥atwoúÊ sterowania, jak
i stosunkowo niski koszt dobrych ste-
rownikÛw, w porÛwnaniu np. z regula-
torami do ogrzewania pod≥ogowego
wodnego. Sterowanie zapewnia pe≥nπ
kontrolÍ nad systemem grzejnym, a co
za tym idzie kontrolÍ nad kosztami.

2. Energia uzyskiwana z ciep≥ej pod≥ogi
jest wystarczajπca, øeby zrezygnowaÊ
z innych systemÛw grzewczych w do-

mu. Ogrzewanie pod≥ogowe moøe byÊ
g≥Ûwnym ürÛd≥em ciep≥a, ale moøe teø
uzupe≥niaÊ istniejπcπ instalacjÍ grzejnπ.
Waønπ zaletπ systemu jest uzyskiwane
poczucie komfortu ciep≥ej pod≥ogi. Zim-
ne zazwyczaj pod≥ogi ñ wykoÒczone te-
rakotπ, gresem czy kamieniem ñ stajπ
siÍ ciep≥e i moøna po nich chodziÊ boso
nawet w okresie zimowym, nie odczu-
wajπc dyskomfortu.

3. Elektryczne ogrzewanie pod≥ogowe nie
wymaga dodatkowych nak≥adÛw na za-
kup i montaø pieca. InwestycjÍ ñ w za-
leønoúci od potrzeb ñ moøna roz≥oøyÊ na
dowolne etapy. W montaøu wykorzystu-
je siÍ plastyczne Comfort Kable lub sa-
moprzylepne Comfort Maty, ktÛre moø-
na bezproblemowo zainstalowaÊ prak-
tycznie pod kaødym rodzajem pod≥ogi.

4. Ogrzewanie pod≥ogowe powoduje
mniejsze ruchy powietrza, znaczπco
zmniejszajπc cyrkulacjÍ kurzu w po-
mieszczeniu. Dobrze sprawdza siÍ w ≥a-
zience, gdzie stale naraøone na zachla-
panie pod≥ogi i dywaniki szybciej wy-
sychajπ, a kurz nie przywiera do pod≥o-
gi. Zmniejszajπc obecnoúÊ kurzu w po-
wietrzu elektryczny uk≥ad grzewczy jest
przyjazny dla alergikÛw.

5. System ogrzewania jest niewidoczny.
Jedynym dostrzegalnym elementem jest
termostat, ktÛry z ≥atwoúciπ moøna zain-
stalowaÊ w miejscu ma≥o eksponowa-
nym lub w rozdzielni elektrycznej.
Grzejniki nie szpecπ pomieszczeÒ, na-
tomiast do uzyskania pe≥nej wydajnoúci
ogrzewania wymagana jest wolna, nie-
zastawiona meblami przestrzeni.

6. System nie wymaga dodatkowej obs≥u-
gi ani konserwacji. Aby uzyskaÊ øπdana
temperaturÍ, wystarczy tylko odpowied-
nio ustawiÊ termostat. 

Opracowano na podstawie 

materia≥Ûw firmy Luxbud

e l e k t r y c z n e  o g r z e w a n i e  p o d ≥ o g o w e

33

33

Rys. 3. Kolejne etapy montaøu instalacji elek-
trycznego ogrzewania pod≥ogowego
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