
kumulacja ciepła
źródłem oszczędności
Ogrzewanie ścienne łączy w sobie zdolność kumulacji energii w masie betonu (jak popularna podłogówka)  
z możliwością bilansowania strat bezpośrednio w miejscu ich powstawania, na ścianie zewnętrznej. Zwyczajna 
ściana zamienia się wtedy w aktywną przegrodę termiczną odgradzającą nas od zimnego środowiska na ze-
wnątrz lokalu. Podnosi to nie tylko komfort grzewczy ale również zdecydowanie ogranicza konieczność użycia 
dużej energii. 

Przegroda zewnętrzna z dużą zdolno-
ścią akumulacji ciepła w masie własnej. 
Stanowi akumulator energii cieplnej 
ściennego systemu grzewczego. Od-
daje ciepło do wnętrza chłodniejszego 
środowiska na skutek wymiany cieplnej 
w wyniku promieniowania cieplnego 
oraz poprzez naturalną i niewymuszoną 
konwekcję.  

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

Grzejnik podtynkowy, źródło ciepła  
w układzie systemu ściennego. Rozpro-
wadza energię cieplną po powierzch-
ni ściany do czasu wyrównania róż-
nic temperatur pomiędzy radiatorem  
a masą betonu. Z uwagi na innowacyj-
ną technologię pionowego transportu 
ciepła bez użycia dodatkowej energii, 
może z dużą efektywnością zasilać sys-
tem ścienny bez zwiększania oporów 
hydraulicznych w układzie centralnego 
ogrzewania. 

Warstwa tynku przykrywa w 100% 
grzejnik podtynkowy sprawiając, że 
żadne elementy instalacji centralnego 
ogrzewania nie są widoczne.  Stanowi 
też naturalną osłonę grzejnika i ele-
ment zwiększający powierzchnię emisji 
ciepła a także jego akumulacji. 

Najlepsze
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grzejniki podtynkowe
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3THERMO
ogrzewa dom, nie planetę

najtańsza
forma ogrzewania

Od chwili pojawienia się kaloryferów około 100 lat temu, człowiek zmienił sposób ogrzewania swoich domów. 
Wcześniejsze sposoby takie jak płaszczyznowy Hypocaustum, czy kumulacyjne piece kaflowe wykorzystywa-
ły emisję ciepła w wyniku promieniowania. Kaloryfer wymianę ciepła opierał głównie na wymuszonej konwekcji 
czyli na podgrzewaniu powietrza. System ten charakteryzował się małą bezwładnością i dużą energochłonnością.  
W dzisiejszych czasach jednak kiedy oszczędność energii i ograniczenie efektów cieplarnianych jest głównym celem 
cywilizowanego świata, znaczenia nabrały wszystkie systemy energooszczędne. Zamiast bez przerwy nagrzewać 
całą kubaturę powietrza, dużo tańsze jest precyzyjne uzupełnianie strat ciepła jedynie na zewnętrznej przegrodzie. 

Ogrzewanie ścienne z uwagi na efektyw-
ność ekonomiczną i rozkład temperatur 
jest najlepszą formą ogrzewania płasz-
czyznowego. Układ grzewczy poprawia 
właściwości termoizolacyjne ściany  
i przesuwa punkt kondensacji pary wod-
nej co dodatkowo poprawia jej trwałość. 
Jako emiter grzewczy ogrzewanie ścien-
ne uzyskuje najlepszy rozkład tempera-
tur w pomieszczeniu, gdyż równoważy  
i niweluje wpływ zimnej ściany zewnętrz-
nej. Dodatkowo ściana posiada dużo niż-
szy opór grzewczy niż np. podłoga i nie 
ogranicza ją progowy parametr grzewczy 
co oznacza, że układ może uzyskiwać 
dużo wyższe moce grzewcze z jedne-
go metra kwadratowego powierzchni 

Systemy płaszczyznowe (ogrzewanie ścienne lub podłogo-
we), charakteryzują się dużą zdolnością kumulacji energii 
co ułatwia efektywne nią gospodarowanie. Układy wy-
różnia duża energooszczędność spowodowana brakiem 
wymuszonej wymiany ciepła w przeciwieństwie do kalo-
ryferów. Kaloryfery jako układ wysokotemperaturowy nie 
nadają się do zrównoważonej dystrybucji ciepła. Przewagą 
układu ściennego nad podłogowym jest jego lokalizacja w 
strefie największych strat ciepła i realna możliwość obniże-
nia temperatury powietrza bez utraty odczuwalnego kom-
fortu. Układ ścienny posiada też mniejszą bezwładność,  
a więc łatwiejsze sterowanie systemem grzewczym. 

ściany niż z podłogi. Ogrzewanie ścienne na przegrodach 
wewnętrznych stosuje się tylko jako uzupełnienie mocy 
grzewczej. 

System 3THERMO rewolucjonizuje układy grzewcze cen-
tralnego ogrzewania pod względem hydraulicznym. Jego 
zdolność do rozprowadzania energii w ścianie za pomocą 
aktywnego radiatora nie wymaga użycia dodatkowej ener-
gii zewnętrznej. Wcześniejsze formy ogrzewania ściennego 
musiały uporać się z oporami hydraulicznymi związanymi  
z pionowym transportem energii cieplnej za pomocą wody. 
To pozwoliło zdecydowanie ograniczyć ilość wody w sieci 
c.o. To pierwszy grzejnik o pojemności 31ml, który nie wy-
maga funkcji odpowietrzania.  

Grzejniki podtynkowe 3THERMO to prosta i lekka kon-
strukcja. Niezwykle łatwy montaż niewymagający specja-
listycznych drogich narzędzi. System nie posiada również 
skomplikowanych elementów połączeniowych czy rozbu-
dowanej ilości kształtek, jak w przypadku innych układów. 
Instalacja jest jednoliniowa w układzie szeregowym co zde-
cydowanie ogranicza ilość przewodów łączących. Wszyst-
ko to sprawia, że 3THERMO jest najszybszym w montażu 
systemem grzewczym w układzie centralnego ogrzewania. 
Dotychczas niezwykle trudny do zainstalowania system 
ścienny, dzięki technologii 3THERMO stał się prostszy niż 
instalacja standardowych kaloryferów. 

Najbardziej oszczędnym i niskoenergetycznym układem jest ogrzewanie płaszczyznowe, stąd tak ogromne zaintere-
sowanie i wzrost sprzedaży systemów podłogowych. Warto jednak zaznaczyć, że płaszczyznowe ogrzewanie ścien-
ne posiada dodatkowe funkcje, których nie można uzyskać za pomocą ogrzewania podłogowego. Tylko ogrzewanie 
ścienne pozwala na realne obniżenie temperatury powietrza bez utraty odczuwalnego komfortu cieplnego z uwagi 
na bilansowanie strat w miejscu ich powstawania. Nie wysusza przy tym powietrza, utrzymuje stałą wilgotność  
i właściwy mikroklimat.      

co daje tak  
niesamowite wyniki

Grzejnik podtynkowy 3THERMO został przetestowany w Berlińskim laboratorium notyfikowanym WTP,  
Państwowym Zakładzie Higieny, a także laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej oraz Politechniki  
Warszawskiej i Poznańskiej.  Zdobył pierwsze miejsce podczas Międzynarodowego Forum Ekologicznego jako 
EKO INNOWACJA 2015.
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RDZEŃ RADIATORA
Służy do transportu pionowego ener-
gii cieplnej. W rdzeniu zastosowano 
technologię „heat pipe”, dzięki której 
transport pionowy ciepła, odbywa się 
bez użycia dodatkowej energii ze-
wnętrznej, co zdecydowanie zwiększa 
jego sprawność. Medium w stanie lot-
nym ma największe zdolności dyfuzyj-
ne, dzięki którym niezwykle sprawnie 
przekazuje wewnętrzną energię układu 
na konstrukcję radiatora. Transport taki 
pozbawiony jest również negatywnego 
zjawiska elektrostatyki. 

2 ZBROJENIE RADIATORA
Siatka aluminiowa o bardzo wysokim 
współczynniku przewodzenia, służy do 
„rozciągania” ciepła pomiędzy rdzeniami 
i przekazywaniu go do masy tynku, be-
tonu itp. Z uwagi na swoją konstrukcję 
(wzór Rabitza) stanowi również zbro-
jenie dla tynku i zapobiega skurczom 
materiału. Siatka jest przeplatana po-
między rdzeniami i nie wiąże się z nimi 
połączeniem na „sztywno” co zapobiega 
wewnętrznym naprężeniom w układzie.  

3 KOLEKTOR RADIATORA
Dolna część grzejnika podtynkowego, 
służy do chwilowego magazynowania 
energii cieplnej pobranej z układu cen-
tralnego ogrzewania i przekazania jej na 
odseparowaną od części hydraulicznej, 
część radiatora. Kolektor wyposażony 
jest w przyłącze wodne (karbowany ny-
pel Ø12) do podłączenia instalacji ruro-
wej. Kolektor jest obustronny, nie ma 
znaczenia z której strony jest zasilany 
w ciepłą wodę. Kolektor wodny zapro-
jektowany został w taki sposób, iż cał-
kowicie uniemożliwia zapowietrzenie 
grzejnika.              
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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 
schładza podgrzane w kaloryferach 
powietrze, dodatkowo pochłaniając 
zgromadzoną w nim wilgoć, co pod-
nosi jej tendencję do przemarzania. 

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

Ciepła ściana  grzewcza stanowi 
naturalną przegrodę termiczną.

Grzejniki tradycyjne

3THERMO

Ogrzewanie podłogowe

Wykres 1 – Koszty zużycia energii

Wykres 2 – Ilość wody c.o.

Wykres 3 – Czas montażu instalacji


