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1 RADIATOR AKTYWNY
Służy do pionowego transportu energii cieplnej ode-
branej z wody c.o., która przepływa przez kolektor 
wodny. Zastosowanie aktywnego radiatora w budowie 
grzejnika podtynkowego umożliwiło produkcje na tyle 
cienkiej konstrukcji, że bezproblemowo można zatapiać 
ją w standardowej warstwie tynku. Radiator podobnie 
jak reszta grzejnika wykonany jest ze stopu aluminium 
poddanego procesom starzenia w celu zwiększenia jego 
odporności na czynniki zewnętrzne. 

2 ZBROJENIE
Siatka aluminiowa usztywnia konstrukcję i jako ele-
ment zwiększający powierzchnię czynną grzejnika służy  
do przenoszenia energii cieplnej z radiatorów na tynk. 
Została zaprojektowana, jako jedyne zbrojenie dla 
tynku o typowym wzorze siatki tynkarskiej (Rabitza)  
Całość jest przeplatana pomiędzy rdzeniami, aby mi-
nimalizować wewnętrzne naprężenia wynikające  
z rozszerzalności cieplnej i wyeliminować naturalne 
pęknięcia tynków.  

3 KOLEKTOR WODNY

Dolna część grzejnika podtynkowego służy do prze-
kierowywania energii cieplnej pobranej z wody grzew-
czej na odseparowany od części hydraulicznej radiator  
aktywny. Kolektor wyposażony jest obustronnie  
w przyłącze wodne do podłączenia instalacji rurowej 
(nie ma znaczenia, z której strony jest zasilany ciepłą 
wodą). Kolektor, jako wymiennik cieplny zaprojekto-
wany został w taki sposób, iż całkowicie uniemożliwia 
zapowietrzenie grzejnika.

Systemy ogrzewania płaszczyznowego to obecnie najbardziej energooszczędne formy redystrybucji ciepła. Stosunkowo prosty montaż na 
podłodze sprawił, że system płaszczyznowy rozpropagował się głównie, jako układ ogrzewanej podłogi. Systemy ścienne z uwagi na lepszą 
lokalizację mogły gwarantować najwyższy komfort i efektywność ekonomiczną, były stosowane rzadko z uwagi na ograniczenia dotych-
czasowej technologii oraz generowane koszty inwestycyjne. Dopiero nowa konstrukcja grzejników 3THERMO umożliwiła transport energii 
cieplnej w standardowej warstwie tynku (1-1,5 cm), co zagwarantowało minimalizację strat cieplnych i najwyższą sprawność spośród syste-
mów płaszczyznowych. Obecna generacja ogrzewania ściennego 3THERMO stała się też bezpieczna, przez co zdecydowanie poprawiła się 
funkcjonalność układu (brak potencjalnych wycieków na skutek uszkodzenia ściany, brak kolizji z instalacją elektryczną, itp.).

A+++

Jak to działa?

OGRZEWANIE ŚCIENNE 
Najzdrowsza forma ogrzewania pomieszczeń, zalecana dla alergików.  

Wybierz dla rodziny ciepło przyszłości, energooszczędne i nowoczesne.

komfortowy rozkład  
temperatur

grzejniki 3THERMO ogrzewanie podłogowe wiszące kaloryfery
Podłoga
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Sufit

18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C



4 5

Zdrowa  
technologia grzewcza

Zadbaj o swoją  
rodzinę

Czy powietrze jest dobrym magazynem ciepła? Niestety nie, jest zbyt ulotne i najcieplejsze 
zawsze pod sufitem. Dlatego systemy oparte na ciepłym powietrzu zawsze będą generować 
większe straty niż układy płaszczyznowe. Najlepszą płaszczyzną z punktu widzenia komfor-
tu i sprawności układu grzewczego jest ściana zewnętrzna. Dotychczas trudne w realizacji 
ogrzewanie ścienne ustąpiło jednak miejsca instalacji podłogowej. Dziś dzięki konstrukcji 
grzejników podtynkowych 3THERMO możemy ogrzewać płaszczyznowo z dużo większą 
precyzją bezpośrednio w miejscu powstawania strat. Tak duża dokładność umożliwia ogrze-
wanie minimalną wymaganą ilością energii w zależności od bieżącego zapotrzebowania.  
W przypadku innych systemów zawsze musimy liczyć się z nadmiarem energii, którą z za-
łożenia tracimy do wentylacji. Efektywność ogrzewania ściennego 3THERMO przejawia się 
w poprawie sprawności układu grzewczego.

Zmniejszenie emisji spalin to obecnie najważniejszy cel cywilizowanego społeczeństwa. 
70% kosztów energii w naszym domu, stanowią koszty ogrzewania. Ograniczenie ich 
to milowy krok w kierunku bardziej zdrowego i czystego środowiska. Dlatego tak duży 
nacisk kładzie się na promowanie systemów poprawiających efektywność energetyczną 
jak 3THERMO.

Budując dom staramy się zapewnić naszej rodzinie wszystko, 
co najlepsze. Bezpieczeństwo, zdrowie i odpowiedni komfort. 
Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, wiele zależy od formy 
ogrzewania, jaką wybierzemy dla nas i dla naszych dzieci.

Dlaczego ogrzewanie jest takie ważne? To, w jaki sposób ogrze-
wamy budynek wpływa również na utrzymanie właściwej wil-
gotności powietrza, którym oddychamy. Domeną wszystkich 
systemów grzewczych jest przesuszanie powietrza! A suche 
powietrze to podrażnione górne drogi oddechowe i mniejsza 
tolerancja na zakażenia wirusowe. 

Tylko systemy ogrzewania ściennego zapobiegają osuszaniu 
powietrza z uwagi na odwrotną transmisje ciepła. Teraz wil-
goć zamiast wnikać w ściany jest z nich dodatkowo uwalniana, 
przy okazji osuszając zewnętrzne przegrody.  Możliwość od-
dychania wilgotnymi i nieprzegrzanym powietrzem, które nie 
miesza się z kurzem i alergenami poprzez urządzenia grzew-
cze, to wartość bezcenna nie tylko dla alergików. 

Mniejsze zużycie energii to także niższe koszty utrzymania budynku. 3THERMO każ-
de źródło energii (piec na węgiel, eko-groszek, pelet, gaz itp.) zamienia na energo-
oszczędny układ o niskotemperaturowej redystrybucji ciepła. Chcesz wiedzieć więcej?  
Zadzwoń do nas!

Ogrzewanie ścienne to najbardziej higieniczna forma ogrzewania pomieszczeń. Brak wi-
docznych elementów systemu, czy trudno dostępnych miejsc do czyszczenia to główne 
zalety układu. 3THERMO gwarantuje, że nie będziesz potrzebować dodatkowych urzą-
dzeń jak nawilżacz czy   jonizator, aby zapewnić w swoim domu odpowiedni  i przyjazny 
mikroklimat. Koniec z przesuszonym niezdrowym powietrzem.

3THERMO to pierwszy system płasz-
czyznowy, który dzięki małej bezwład-
ności idealnie współpracuje z każdym 
układem sterowania. Wejdź na stronę  
www.3THERMO.com i dowiedz się 
więcej.

Wyniki badań
potwierdzają  
skuteczność
3THERMO to spółka produkcyjna, która wprowadziła na rynek 
energooszczędne grzejniki podtynkowe. To innowacyjne rozwią-
zanie konstrukcyjne, zaprojektowane przez polskich inżynierów. 
Całkowicie wyeliminowało wady i utrudnienia znane z innych, 
wcześniejszych systemów ściennych.  

Wysoka sprawność aktywnego radiatora, połączona z dużą zdol-
nością akumulacji energii wewnątrz kolektora wodnego sprawi-
ła, że grzejnik podtynkowy osiąga niezwykle dużą moc jak na 
tego typu konstrukcje. Utwardzony stop aluminium plus brak 
części ruchomych, gwarantują długowieczną pracę bez koniecz-
ności serwisu.

100%

100%

20%

40%

BEZPIECZEŃSTWO 
Brak możliwości wystąpienia 

wycieku na skutek uszkodzenia 
radiatora.

RECYKLING 
Konstrukcja grzejnika 

jest jednorodna, materiał  
w całości podlega wtórnemu 

przetworzeniu.     

PRACOCHŁONNOŚĆ
Stosunek czasu montażu do 

innych systemów grzewczych. 
Montaż grzejnika w 1 minutę.

OSZCZĘDNOŚĆ
Szacowana oszczędność  

energetyczna w porównaniu  
do układów konwekcyjnych. 
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Ogrzewanie ścienne łączy w sobie zdolność kumulacji energii w masie betonu 
(jak popularna podłogówka) z możliwością bilansowania strat bezpośrednio 
w miejscu ich powstawania, czyli na ścianie zewnętrznej. Zwyczajna ściana 
zamienia się wtedy w aktywną przegrodę termiczną, odgradzającą nas od zim-
nego środowiska na zewnątrz lokalu. Podnosi to nie tylko komfort grzewczy, 
ale również zdecydowanie obniża bezwładność i straty cieplne.

Ściana konstrukcyjna, jako przegroda zewnętrzna stano-
wi dodatkowy opór grzewczy i utrudnia oddawanie ciepła  
na zewnątrz. 

Warstwa izolacji niezależna od systemu grzewczego, podno-
sząca zdolność budynku do nieoddawania ciepła na zewnątrz. 
Im lepsza termoizolacja, tym mniejsza ilość energii potrzebna 
do uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Grzejnik podtynkowy – źródło ciepła systemu ściennego. Zato-
piony w cienkiej warstwie tynku, rozprowadza energię cieplną 
po jego powierzchni. Im mniejsze pokrycie układu grzewczego 
tym mniejszy opór cieplny do wnętrza pomieszczenia. 

Tynk z wbudowanym układem 3THERMO oddaje ciepło  
do pomieszczenia i bezpośrednio uzupełnia straty cieplne wy-
nikające z przewodności przegrody. Średnia temperatura po-
wierzchni ściany nie przekracza 25°C, co zapewnia idealny kom-
fort, brak konwekcji i odczuwalnego promieniowania cieplnego. 

Ograniczenie strat
źródłem oszczędności

Ogrzewaj dom, 
nie planetę
Od chwili pojawienia się kaloryferów około 100 lat temu, człowiek zmienił sposób ogrzewania swoich domów. Poprawiły one komfort, gdyż 
uzupełniały straty cieplne bezpośrednio pod oknem w najzimniejszym miejscu. Jednak ich największą wadą jest przekazywanie dużej energii 
cieplnej bezpośrednio do powietrza, co wzmaga jego ruchliwość i w efekcie powoduje, że najwyższą temperaturę osiągamy pod sufitem. 
Cała ta objętość ogrzanego pod sufitem powietrza (o temp 25-27stC) jest stratą. Ogrzewanie płaszczyznowe swoją ekonomię zawdzięcza 
temu, że może oddać ciepło przy użyciu niższej temperatury a ogrzewanie ścienne dodatkowo robi to (podobnie jak kaloryfery) w miejscu 
największych strat (na ścianie zewnętrznej).  Daje to możliwie najmniejszą bezwładność i precyzję w dozowaniu energii cieplnej.

Ogrzewanie ścienne 3THERMO charakteryzuje najmniejsza bezwładność i największa 
moc ze wszystkich układów płaszczyznowych. Zawdzięcza to najmniejszemu oporowi 
grzewczemu do wnętrza (realne pokrycie tynkiem grzejnika to tylko 5 mm) i małej ilości 
wody w instalacji. Systemy płaszczyznowe to dziś najbardziej ekonomiczna forma ogrze-
wania, która potrafi wygenerować oszczędności rządu 40% w stosunku do systemów 
konwekcyjnych. Zawdzięczają to głównie niskotemperaturowej redystrybucji ciepła  
i ograniczeniu strat do wentylacji. System ścienny dodatkowo nie determinuje okładzin 
posadzki, nie trzeba więc rezygnować z naturalnego drewna na podłodze.

A

C

B

D

Co najmniej 30% energii cieplnej 
marnowane jest w wyniku tzw. strat 
kominowych. Ciepło zgromadzone  
w powietrzu w naturalny sposób unosi 
się do góry i chętnie ucieka przez  
grawitacyjne układy wentylacyjne. 

Zimne ściany zewnętrze stanowią 
największą płaszczyznę, która  
wychładza ogrzane powietrze,  
dodatkowo pochłaniając zgromadzo-
ną w nim wilgoć, co pogarsza  
jej termoizolacyjność.  

Z uwagi na tak dużą rolę jaką ma 
podgrzane powietrze w przestarza-
łych systemach  konwekcyjnych, 
dach stanowi ogromną płaszczyznę 
odbierającą zgromadzoną w powie-
trzu energię cieplną. 

Okno potrafi wprowadzić do domu 
potężną ilość energii cieplnej ze sło-
necznego promieniowania, niestety 
ma też ograniczone zdolności ter-
moizolacyjne co sprawia, że równie 
łatwo ją wytraca.     

WENTYLACJA

ŚCIANY

DACH

DRZWI I OKNA

35°C

10°C

A
B

C

D
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Najtańsza forma ogrzewania
Ogrzewanie ścienne z uwagi na efektywność ekonomiczną i rozkład tem-
peratur jest najlepszą formą ogrzewania płaszczyznowego. Układ grzewczy 
poprawia właściwości termoizolacyjne ściany i przesuwa punkt kondensa-
cji pary wodnej, co dodatkowo poprawia jej trwałość. Jako emiter grzewczy 
ogrzewanie ścienne uzyskuje najlepszy rozkład temperatur w pomieszcze-
niu, gdyż równoważy i niweluje wpływ zimnej ściany zewnętrznej. Dodat-
kowo ściana posiada dużo niższy opór grzewczy niż np. podłoga i nie ogra-
nicza ją progowy parametr grzewczy, co oznacza, że układ może uzyskiwać  
dużo wyższe moce grzewcze z jednego metra kwadratowego powierzchni 
ściany niż z podłogi. Ogrzewanie ścienne na przegrodach wewnętrznych 
stosuje się tylko jako uzupełnienie mocy grzewczej.

Ciepła ściana  grzewcza stanowi 
naturalną przegrodę termiczną.

Konstrukcja grzejnika 3THERMO umożliwia zastosowanie ogrzewania ścien-
nego w układach architektonicznych, wcześniej niedostępnych dla tego typu 
rozwiązań. Radiator, który odpowiada za transport ciepła i równomierny roz-
kład temperatur w najgrubszym miejscu ma jedynie 8,5 mm. Taka redukcja 
grubości bez utraty mocy grzewczej, to dla wodnych systemów ogrzewania 
ściennego prawdziwa rewolucja. Połączona z ażurową strukturą aluminio-
wego przewodnika pozwala zatapiać grzejnik nawet w warstwie kleju pod 
płytką w łazience. 

Grzejnik podtynkowy 3THERMO jest częścią instalacji centralnego ogrzewania. Nie wpro-
wadza wody pod tynk, gdyż rozprowadza energię cieplną z kolektora wodnego za pomocą 
radiatorów. Taka konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i eliminuje zagrożenia wynikające 
z przypadkowego uszkodzenia ściany. Niemniej hydrauliczna część systemu 3THERMO 
wymaga podłączenia instalacji przy zachowaniu wszelkich standardów, dlatego gwarancja 
związana jest ściśle z montażem przez wykwalifikowanego instalatora c.o. Zawsze należy 
pamiętać o przeprowadzeniu próby szczelności przed zamknięciem instalacji. 

Rozwiązania  
dopasowane  
do potrzeb

100% 
SAFE

GUARANTEE

Przewagą układu ściennego nad podłogowym jest jego 
lokalizacja w strefie największych strat ciepła i realna 
możliwość obniżenia temperatury powietrza bez utra-
ty odczuwalnego komfortu. Układ ścienny posiada też 
mniejszą bezwładność, a więc łatwiejsze sterowanie sys-
temem grzewczym i szybszą reakcji na zmieniającą się 
temperaturę.

System 3THERMO rewolucjonizuje układy grzewcze 
centralnego ogrzewania pod względem hydraulicznym. 
Jego zdolność do rozprowadzania energii w ścianie za 
pomocą aktywnego radiatora nie wymaga użycia dodat-
kowej energii zewnętrznej. Wcześniejsze formy ogrze-
wania ściennego musiały uporać się z oporami hydrau-
licznymi związanymi z pionowym transportem energii 
cieplnej za pomocą wody. To pozwoliło zdecydowanie 
ograniczyć ilość wody w sieci c.o.

Grzejniki podtynkowe 3THERMO to prosta i lekka kon-
strukcja. Niezwykle łatwy montaż, niewymagający spe-
cjalistycznych drogich narzędzi. System nie posiada rów-
nież skomplikowanych elementów połączeniowych czy 
rozbudowanej ilości kształtek, jak w przypadku innych 
układów. Instalacja jest jednoliniowa w układzie szere-
gowym, co zdecydowanie ogranicza ilość przewodów 
łączących. Wszystko to sprawia, że 3THERMO jest naj-
szybszym w montażu systemem grzewczym w układzie 
centralnego ogrzewania. Niezwykle trudny dotychczas 
do zainstalowania system ścienny, dzięki technologii 
3THERMO stał się prostszy niż instalacja standardo-
wych kaloryferów. Zobacz film instruktażowy
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Zyskaj dodatkowe 
metry do aranżacji 
w swoim domu
Nowoczesna architektura wnętrz to zwrot w stronę natury. 
Królują proste formy, wyraźnie zarysowane kształty i natu-
ralne materiały takie jak: kamień, drewno, szkło oraz coraz 
modniejszy beton. Unika się zwartych zabudowań i zbęd-
nych ozdobników, przestrzenie są otwarte i dobrze nasło-
necznione. Typowe elementy konstrukcyjne takie jak scho-
dy, nie są dziś skrywane, a wręcz eksponowane. Wykonane 
z dużą dbałością o szczegóły bardziej przypominają ozdobę 
niż element komunikacji pionowej. 

Zmiany dotyczą również wyposażenia, nikt już dziś nie wy- 
obraża sobie łazienki bez podtynkowej spłuczki, co jest za- 
równo praktyczne, jak i bardziej higieniczne. Niechętnie też 
patrzymy na wystające elementy centralnego ogrzewania, 
takie jak grzejnik czy rury instalacyjne, dlatego do nowocze-
snych wnętrz wybieramy głównie rozwiązania ogrzewania 
płaszczyznowego. Technologia ta pozwala na wprowadzenie 
ciepła w elementy konstrukcyjne budynku, takie jak podło-
ga, ściana czy sufit. Nie ogrzewa nas wtedy kaloryfer, a cie-
płe wnętrze bijące spod tynku lub posadzki. 

Zmniejszone zużycie energii to charakte-
rystyczna cecha ogrzewań płaszczyzno-
wych, a ogrzewanie ścienne dodatkowo 
zmniejsza bezwładność układu.  

Ekonomia

Można zniszczyć radiator  
znajdujący się pod tynkiem,  
ale i tak nie rozszczelni to układu hydrau-
licznego, system c.o. będzie funkcjonował 
dalej.  

Bezpieczeństwo

To najbardziej higieniczny system grzew-
czy na świecie! Nie wymaga czyszcze-
nia, utrzymuje optymalną wilgotność 
powietrza, zapobiega pleśniom i grzybom 
na ścianach. 

Zdrowie

3THERMO ogrzewa dom, a nie planetę. 
Ciepło dostarczone do tynku nie rozpra-
sza się tak szybko jak w powietrzu, 
a układ zwiększa efektywność energe-
tyczną obiektu.  

Ekologia 

3THERMO można zasilać z dowolnego 
układu centralnego ogrzewania – piecem 
gazowym, na eko-groszek, kominkiem 
z płaszczem wodnym czy kolektorem 
solarnym.

Kompatybilność 

Nie tylko 
design



Zeskanuj QR kod i dowiedz  
się więcej z naszego filmu

Więcej informacji 
znajdziesz na stronie 
www.3THERMO.com

3THERMO Sp. z o.o. 
ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań 

tel. +48 61 307 07 41 
office@3thermo.com 
www.3thermo.com


