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Ogrzewanie przyszłości Budowa i zasady działania grzejnika

Obszary zastosowań ogrzewania ściennego

Ogrzewanie ścienne to najbardziej efektywna forma ogrzewania płaszczyznowego, w którym ele-
menty grzejne są na stałe wbudowane w cienką warstwę tynku. Jako rozwiązanie tanie w eksplo-
atacji i przyjazne środowisku zdobywa coraz więcej zwolenników, gdyż dodatkowo: 
• posiada minimalną bezwładność, dużą moc z 1m2 oraz największą efektywność poprzez  
 bezpośrednie uzupełnianie strat na przegrodzie zewnętrznej
• brak konwekcji powietrza zapewnia zdrowy mikroklimat pomieszczeń bez kurzu, pyłów
• dostawa ciepła od strony ścian zewnętrznych zapobiega osuszania powietrza i gwarantuje stałą  
 wilgotność na poziomie 40-60% w okresie grzewczym 
• ciepłe i suche ściany to brak grzybów i pleśni 
• brak widocznych grzejników to brak siedlisk kurzu, brak hałasu
• posiada bardzo korzystny dla użytkowania rozkład temperatur

Ogrzewanie ścienne doskonale sprawdza się jako podstawowy lub wspomagający system grzew-
czy, zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach. Jest też najbardziej higienicznym 
systemem z istniejących. 

Szkoły i przedszkola
Obiekty o podwyższonych  
wymogach sanitarnych

Budynki energooszczędne 
i pasywne

Domy jednorodzinne
Obiekty zabytkowe

Hybrydowy system ogrzewania płaszczyznowego schowany pod tynkiem, został zaprojektowany 
na bazie wieloletnich badań nad wykorzystaniem technologii aktywnych radiatorów w technice 
grzewczej. 3THERMO eliminuje wszystkie dotychczasowe wady rozwiązań ściennych: 
•  nie wprowadza wody pod tynk
•  dzięki minimalnej bezwładności niweluje straty ciepła
• nie wymaga specjalistycznych tynków, nie powoduje skurczy i naprężeń
• usprawnia hydraulikę c.o., obniżając opory przepływu
• jest bezpieczny w użytkowaniu i łatwy w montażu

Jesteś projektantem instalacji grzewczych? Pracuj na systemie 3THERMO, a:
• wyprzedzisz trend eko-ogrzewania płaszczyznowego, od niedawna widoczny na polskim rynku 
• zyskasz opinię nowatorskiego projektanta, proponującego innowacyjne rozwiązania 
• zdobędziesz nowych klientów, ceniących zdrowe i energooszczędne budownictwo

Ogólna budowa i zasady działania
System 3THERMO doskonale sprawdza się  
w każdych warunkach, z uwagi na dużą elastyczność 
i moc z jednego metra kwadratowego. 

TYNK
cienka warstwa posiada niewielką masę i stanowi 
minimalny opór cieplny do wnętrza

RDZEŃ RADIATORA
gaz we wnętrzu rdzenia przewodzi energię cieplną 
wzdłuż konstrukcji grzejnika

PRZYŁĄCZE WODNE
system jednorurowy, łączenie szeregowe; niewielka 
ilość wody w instalacji zapewnia niską bezwładność 
systemu 

KOLEKTOR
separuje układ wodny od części grzewczej, odbiera 
energię cieplną z wody c.o.

RURA REHAU
system instalacji grzewczej RAUBASIC jest systemem 
zaciskanym promieniowo bez uszczelki typu o-ring

SIATKA
stanowi zbrojenie tynku oraz wspomaga rozciąganie 
energii cieplnej

komfortowy rozkład  
temperatur

grzejniki 3THERMO ogrzewanie podłogowe wiszące kaloryfery

Podłoga
0 m

1,8 m

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
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Budowa i zasady działania grzejnika

1

2

3

4

5

1. KOŁEK MONTAŻOWY
minimum 4 szt. 
Średnica 34 mm 
Średnica rdzenia 5 mm 
Wysokość 30 mm

2. SIATKA ALUMINIOWA
Wysokość  1680 mm (+/- 30 mm) 
Szerokość  600 mm (+/- 5 mm)

3. RDZEŃ RADIATORA
Średnica rdzenia  8,5 mm 
Szerokość rdzenia  30 mm 
Długość rdzenia  1655 mm

4. KOLEKTOR WODNY
Średnica wewnętrzna  9 mm 
Średnica zewnętrzna 23 mm 
Szerokość kolektora  476 mm

5. PRZYŁĄCZE WODNE
Nypel 12 × 10 mm

Pola grzewcze, dylatacje

Prowadzenie rur instalacyjnych

Prowadzenie przewodów elektrycznych

Podczas projektowania systemu 3THERMO nie jest wymagane stosowanie dylatacji. Funkcję 
wzmocnienia warstwy tynku pełni siatka grzejnika. Gdy producent tynku określił maksymalną po-
wierzchnię bez dylatacji, należy dostosować do niej odpowiedni układ paneli grzewczych. Tynki 
stosowane do systemu 3THERMO powinny charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną. 
Rozgrzewanie ścian można rozpocząć kilka dni po tynkowaniu. Pierwszego dnia rozruchu insta-
lacji należy ograniczyć temperaturę zasilania do 25ºC. Temperaturę czynnika grzewczego należy 
podnosić stopniowo, zwiększając ją o 5ºC na dobę. Po całkowitym wyschnięciu tynku (określonym 
w instrukcji producenta) można wygrzać ściany, wpuszczając do układu grzewczego czynnik  
o temperaturze co najmniej 60ºC, na czas 24-48 godzin. Następnie można przystąpić do wykona-
nia gładzi i malowania ścian.

Rury instalacyjne do grzejników należy prowadzić w otulinie  i układać w warstwie posadzki lub 
w bruzdach ściennych. Miejsca przejść przez przegrody budowlane oraz szczeliny dylatacyjne na-
leży zabezpieczyć rurą osłonową. Rury doprowadzające należy mocować do podłoża za pomocą 
uchwytów.

Dopuszcza się umieszczanie przewodów instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w stre-
fie grzejnika, pod warunkiem zachowania odległości 20 cm od górnej krawędzi kolektora. Ewentu-
alne otwory, np. dla gniazda, należy wykonać w siatce radiatora, uważając, aby nie uszkodzić rdzeni 
radiatora.

Podłoga

Posadzka

Izolacja

REHAU

Strop
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Montaż systemu

1. Montaż instalacji należy wykonywać w obiekcie w stanie surowym zamkniętym z zamonto-
wanymi oknami oraz drzwiami. 
2. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić kolektora  
ani rdzeni, gdyż wyciek gazu uniemożliwi pracę grzejnika. 
3. Podczas wykonywania posadzki instalacja powinna znajdować się pod ciśnieniem nie mniej-
szym niż 2,0 bar, w celu uniknięcia deformacji rury. 
4. Osoba montująca system powinna posiadać certyfikat wydany przez firmę 3THERMO,  
poświadczający uzyskanie wymaganych kwalifikacji. 

Ogólne wskazówki montażowe:

Montaż grzejników w technologii mokrej zabudowy
Grzejniki montuje się do ściany za pomocą systemowych klipsów montażowych. Uchwyty należy 
umieścić we wcześniej przygotowanych otworach o Ø 8 mm. Minimalna ilość uchwytów dla ściany 
prostej wynosi 4 sztuki. W przypadku występowania krzywizn należy zastosować większą ilość 
uchwytów, pozwalającą na stabilne zamocowanie grzejnika do ściany i bezpieczne położenie war-
stwy tynku. Kolektor wodny powinien znajdować się na wysokości ostatniej warstwy projektowa-
nej termoizolacji posadzki lub w bruździe ściennej. Nie wolno zdejmować zabezpieczeń gumowych 
na końcówkach kolektora przed zakończeniem robót tynkarskich.

Ściana Ściana

Tynk Tynk

Grzejnik podtynkowy Grzejnik podtynkowy

Podłoga Podłoga

Posadzka Posadzka
Izolacja Izolacja

Strop Strop

Lokalizacja kolektora w warstwie
izolującej posadzkę.

Lokalizacja kolektora w warstwie tynku.
Rozwiązanie dla modernizowanych
budynków z istniejącą posadzką.

Montaż grzejników  
w technologii  
suchej zabudowy

UWAGA: Rozwiązanie tylko 
do stosowania w wewnętrz-
nych ściankach działowych 
jako uzupełnienie. Próbę 
szczelność układu należy 
wykonać przed przykryciem 
płytą. Przewody instala-
cyjne przechodzące przez 
konstrukcję nośną (profile 
stalowe) suchej zabudowy 
należy prowadzić  w rurach 
osłonowych.

Wełna

Termoizolacja

Grzejnik podtynkowy

Pyta GK

Stelaż GK

Podłoga

Posadzka
Izolacja

Strop

Lokalizacja  
kolektora  
w systemie
zabudowy  
suchej.

Wykonywanie połączeń zestawów paneli grzewczych  
w suchej technologii zabudowy
Kolektor wodny w grzejniku podtynkowym zakończony jest obustronnie złączem nyplowym kom-
patybilnym z systemem grzewczym RAUBASIC firmy REHAU. Rurę mocuje się na grzejniku narzę-
dziem systemowym, za pomocą stalowej tulei, która jest nieodwracalnie zaprasowywana.

Płytka GK Płytka GK

Profil CW
Warstwa 
izolacyjna 
w systemie 
zabudowy GK

Profil UW

Grzejnik 
3THERMO Grzejnik 

3THERMO

Rura  
osłonowa Profil UW
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Parametry techniczne grzejnika 3THERMO

Materiał wykonania

Stop EN AW - 6060T6

Tolerancje wymiarowe PN - EN 755-9

Właściwości mechaniczne PN - EN 755-9

Skład chemiczny PN - EN 573-2

Grubość rdzenia radiatorów 8,5 mm

Szerokość rdzenia radiatorów 30 mm

Przyłącze wodne (złącze nyplowe) 12×2 mm

Wymiary grzejnika (siatka aluminiowa) szer. 600 mm (+/- 5 mm) 
wys. 1700 mm (+/- 30 mm)

Waga grzejnika 1,38 kg

Pojemność wody 31 ml (0,031 L)

Temperaturowy zakres pracy PN - EN 442-1:2015-02

Pojemność cieplna stopu 0,896 J/(g°C)

Przewodność cieplna stopu 210 W/mK

Odporność na ogień Klasa reakcji A1

Temperatura maksymalna czynnika 110°C

Parametry techniczne rury RAUBASIC do instalacji grzewczych z wasrstwą EVAL

Średnica wewnętrzna 12 mm

Średnica zewnętrzna 16 mm

Ściana 2 mm

Temperatura pracy 70°C

Zakres ciśnień do 6 bar

Materiał rura PE-Xa  
z warstwą antydyfuzyjną

Obejmy zaciskowe systemowe RAUBASIC

Odpowiada wymaganiom normy PN–EN ISO 15875

Opakowanie 100 lub 240 mb

Uwagi W przypadku użycia wody jako medium, układ powinien być 
napełniony zmiękczoną wodą.
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Projektowanie systemu

System ogrzewania ściennego w przeciwieństwie do układu podłogowego nie ma ograniczeń  
parametru. Ściana jako przegroda zewnętrza schładza się bardzo intensywnie, nie można więc 
oczekiwać wysokich temperatur na powierzchni ściany nawet przy wysokim parametrze, szcze-
gólnie w układzie sterowanym na podstawie temperatury powietrza. Grzejniki podtynkowe  
z uwagi na swoją elastyczność pracy są idealnym układem do współpracy ze źródłem sterowanym  
na podstawie „krzywej grzewczej” w zakresie od 25°C do 60°C Dla źródeł typu „pompa ciepła” 
należy przyjmować parametr maksymalny na poziomie 55°C.

wysokość = 1,70 m 
ti = +20°C

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Lokalizacja grzejników wynika z ukształtowania powierzchni pomieszczenia oraz sposobu jego 
aranżacji. Zaleca się projektowanie paneli grzewczych w miejscach odsłoniętych, szczególnie  
na ścianach zewnętrznych, przy oknach w miejscu największych strat ciepła. Układ grzejników 
łączony jest szeregowo, tak aby powrót z pierwszego grzejnika stanowił zasilanie kolejnego.  
Maksymalna liczba grzejników podłączonych do jednego obwodu zależy od doboru przepływów  
i wysokości parametru. 

Lokalizacja grzejników

Wydajność paneli grzewczych

Charakterystyka cieplna grzejnika ściennego 3THERMO
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wysokość = 1,70 m 
ti = +24°C

Parametry mocy grzewczej grzejnika podtynkowego 3THERMO

Przepływ 
G=0,02-0,04 kg/s

Moc grzewcza dla 1,5 cm warstwy tynku (przewodności 
cieplnej 0,8 W/mK) i temperatury w pomieszczeniu

ΔT dla obwodu
do 10 K

Temperatura 
zasilania 16°C 20°C 24°C

Maksymalna ilość 
grzejników  
w obwodzie

60°C 224-256 W 202-230 W 180-205 W 4-6*

55°C 196-223 W 174-198 W 152-173 W 4-6*

50°C 168-192 W 146-167 W 125-142 W 5-6*

45°C 141-161 W 119-136 W 98-112 W 5-6*

40°C 114-130 W 93-106 W 72-83 W 6-8*

35°C 88-100 W 68-77 W 47-54 W 6-8*

*Ilość paneli zależna od strumienia masy wody płynącej przez grzejnik.
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Emisja ciepła ściennego systemu 3THERMO

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 30°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 88,4 95,2 100,5 67,6 72,9 77,0 47,4 51,2 54,2

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 0,88 0,63 0,50 0,79 0,57 0,45 0,70 0,50 0,39

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 25,66 25,95 26,21 27,24 27,55 27,82 28,82 29,15 29,43

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 35°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 114,5 123,4 130,3 93,1 100,4 106,1 72,2 78,0 82,5

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 1,24 0,89 0,71 1,14 0,80 0,63 0,98 0,70 0,56

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 28,43 28,76 29,04 30,04 30,39 30,68 31,65 32,02 32,32

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 40°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 141,2 152,3 160,9 119,4 128,9 136,2 98,0 105,8 111,9

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 1,60 1,15 0,93 1,44 1,03 0,82 1,28 0,92 0,72

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 30,93 31,29 31,59 32,59 32,97 33,29 34,25 34,65 34,99

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 45°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 168,5 191,8 192,1 146,3 158,0 166,9 124,5 134,5 142,2

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 1,96 1,41 1,13 1,76 1,27 1,01 1,57 1,13 0,88

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 33,21 33,58 33,91 34,89 35,29 35,63 36,58 37,00 37,35

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 50°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 196,2 211,9 223,8 173,8 197,7 198,3 151,7 163,8 173,2

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 2,32 1,69 1,34 2,09 1,50 1,19 1,86 1,34 1,04

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 35,24 35,64 35,99 36,93 37,35 37,72 38,62 39,06 39,45

Emisja ciepła ściennego systemu 3THERMO

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 55°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 224,4 242,4 256,1 201,8 217,9 230,3 179,4 193,7 204,8

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 2,68 1,93 1,55 2,41 1,74 1,38 2,15 1,55 1,21

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 37,04 37,47 37,83 38,71 39,16 39,54 40,38 40,85 41,25

Średnia temperatura wody w rurach [°C] 60°C

Temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C] 16°C 20°C 24°C

Strumień masy wody [kg/s] 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

Maksymalny strumień cieplny [W/m2] 253,0 273,3 288,8 230,1 248,6 262,7 207,5 224,1 236,9

Spadek temp. wody dla 1 grzejnika ΔT [°C] 3,04 2,18 1,76 2,74 1,97 1,57 2,44 1,75 1,37

Średnia temp. powierzchni ściany [°C] 38,60 39,04 39,42 40,24 40,70 41,10 41,88 42,36 42,78

Wykres temperatur powierzchni grzewczej 3THERMO  
dla temperatury w pomieszczeniu 20˚C
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Charakterystyka rozdzielaczy 3THERMO

Charakterystyka miejscowych strat ciśnienia dla grzejnika 3THERMO
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Zależność spadku ciśnienia ΔP [Pa] w funkcji przepływu V [l/min]

Tabela oporów przepływu RURY 16 x 2.0 dla temperatury wody 60°C

Przepływ masowy m [kg/h] Strata ciśnienia R [Pa/m] Przepływ masowy m [kg/h] Strata ciśnienia R [Pa/m]

34,4 15,0 129,0 139,7

43,0 21,8 137,6 156,1

51,6 29,5 146,2 173,2

60,2 38,2 154,8 191,2

68,8 47,9 163,4 209,9

77,4 58,4 172,0 229,9

86,0 69,9 180,6 249,5

94,6 82,2 189,2 270,4

103,2 95,3 197,8 292,0

111,8 109,3 206,4 314,4

120,4 124,1 215,0 337,5
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Montaż rury po zabudowaniu grzejnika w ścianie

Podłączenie do rozdzielacza

Zdejmij osłonę zabezpieczającą
końcówkę kolektora

Sprawdź czystości złączki kolektora 
i oczyść ją w razie potrzeby

Nałóż tuleję na rurę

Nasuń rurę na przyłącze  
grzejnikowe

Zaciśnij tuleję

Sprawdź połączenie

1

2

3

4

5

6

Podłączenie do rozdzielacza wykonuje się za pomocą śrubunku. Po wykonaniu podłączenia oraz 
przeprowadzeniu próby szczelności instalacji i uruchomieniu ogrzewania na parametrze roboczym, 
zaleca się dokonanie wtórnej wizualnej kontroli połączenia kształtek do rozdzielacza.

Rozdzielacz systemowy

Tuleja

Kształtka 
redukcyjna 
16 / 1/2 GW

Kształtka 
redukcyjna 
16 / 1/2 GZ

Kolanko 90° 16

Rozdzielacze ogrzewania podtynkowego 3THERMO 
System 3thermo to typowy układ obwodowy, analogiczny jak w ogrzewaniu podłogowym. Steru-
jemy całymi obiegami grzewczymi z wpiętymi szeregowo grzejnikami podtynkowymi. W zależno-
ści od przepływów i zapotrzebowania, na jednym obwodzie możemy łączyć nawet do 8 grzejników 
w szeregu.

Materiał: Stal nierdzewna 
Wymiary: Profil ze stali nierdzewnej 40x40x1,5 mm
Podłączenia: 1” gwint wewnętrzny I zawór odpowietrznik spustowy
Podłączenia: Nypel ¾” według norm EUR. W odstępach 50 mm
Wyposażenie belki zasilającej: Przepływomierz 0,5-5,0 L/min
Wyposażenie belki powrotnej: Zawory termostatyczne. Połączenie gwintowane M30x1,5 mm  
do podłączenia siłowników. Z ręcznymi pokrętłami (Kvs 2,74).

Wkład zaworu termostat:   Kv 2,74 m³/h  i nakrętka M 30x1,5

Wielkość  
rozdzielacza A B
3-obwodowy 330 155

4-obwodowy 330 205

5-obwodowy 330 255

6-obwodowy 330 305

7-obwodowy 330 355

8-obwodowy 330 405

9-obwodowy 330 455

10-obwodowy 330 505

Grzejniki 3THERMO: 18 m Ogrzewanie podłogowe: 160 m
Śrubunek do rozdzielacza
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Spadek ciśnienia na termostatycznej wkładce zaworowej
Kvs - 2,74 m³/h 

Pierwsze uruchomienie systemu

Przepłukanie i odpowietrzenie grzejników

Sprawdź prawidłowość
montażu systemu

Zamknij zawory wszystkich
obwodów grzewczych na belce
rozdzielacza

Zamknij zawory między
pionami a rozdzielaczami

Napełnij i odpowietrz piony

Sprawdź szczelność pionów

1

2

3
4
5

Przepłukanie pętli grzewczych
Zamontuj wąż na zaworze spusto-
wym belki powrotnej, a jego drugi 
koniec odprowadź do kanalizacji

Doprowadź wodę do belki
zasilającej za pomocą węża

Otwórz zawór zasilający
i powrotny pierwszego obwodu
grzewczego

Otwórz zawór spustowy  
na pionie powrotnym oraz  
zawór dopustowy

Przelej wodę przez pierwszą
pętlę grzewczą i obserwuj wodę
wypływającą do kanalizacji

Jeśli woda jest czysta, bez
pęcherzyków powietrza,
zamknij zawór na powrocie

1

2

3

4

5

6
Powtórz kroki 3-6 dla każdej kolejnej pętli.

Po przepłukaniu rurociągów należy otworzyć wszystkie zawory na obwodach grzewczych, a za-
mknąć zawór spustowy i dopustowy na belkach rozdzielaczy. Następnym krokiem jest otwarcie za-
worów między pionami a rozdzielaczami. Po napełnieniu układu grzewczego wodą należy sprężyć 
zład grzewczy do wymaganej wartości ciśnienia.

Jeżeli powyższe czynności zostały wykonane pomyślnie, a wynik próby jest prawidłowy, moż-
na przystąpić do pierwszego, wstępnego rozruchu. W tym celu należy uruchomić źródło ciepła  
i ustawić odpowiednią temperaturę na układ grzewczy. Wysokość temperatury wody nie ma  
w tym momencie znaczenia. Aby zachować równowagę oporów hydraulicznych w rurociągach, na-
leży wstępnie wyregulować przepływy w poszczególnych pętlach grzewczych. Ich wielkość okre-
śla się na podstawie dokumentacji projektowej.

Nie uruchamiając sterowania należy włączyć ogrzewanie i po upływie 1 godziny dokonać kontrol-
nego pomiaru wydajności poszczególnych ścian grzewczych za pomocą kamery termowizyjnej. Je-
żeli wszystkie ściany mają średnią temperaturę (+/- 5°C), wynik kontroli jest pozytywny. Jeśli wy-
stąpiły rozbieżności w pomiarach wydajności poszczególnych obwodów, należy dokonać korekty 
na rotometrach, stosownie do wyników pomiaru. Wówczas po upływie 1 godziny dokonuje się po-
wtórnego pomiaru. Czynności regulacyjne są ostatnim etapem uruchamiania systemu 3THERMO.

Próba szczelności instalacji

Wstępny rozruch

Pomiar kontrolny parametrów pracy
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Sterowanie systemem

Integralną częścią ściennego systemu grzewczego 3THERMO jest automatyka sterująca prze-
pływem wody przez rozdzielacz. W zależności od dobranego rodzaju sterowania listwa podłą-
czeniowa spina w pary urządzenie mierzące temperaturę w pomieszczeniu z siłownikiem termo-
elektrycznym zamontowanym na belce powrotu rozdzielacza. Urządzeniem pomiarowym może 
być pokojowy regulator temperatury lub czujnik temperatury. Pokojowe regulatory pozwala-
ją na zaprogramowanie określonej temperatury w danym pomieszczeniu w trybach dzień/noc  
lub/i w układzie tygodniowym (wystarczy określić, w jakich godzinach i w jakie dni tygodnia po-
żądana jest wyższa temperatura, a kiedy można ją obniżyć). Regulator w pomieszczeniu powinien 
zostać zamontowany na ścianie wewnętrznej, na wysokości ok. 1,5 m od poziomu posadzki. Nie 
powinien znajdować się w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia, w strefie wilgotnej ani w po-
bliżu źródła ciepła, np. kominka. Nie może również być zasłonięty, gdyż czujnik może wskazywać 
niewłaściwe parametry. 

Regulatory temperatury

Urządzenie 
grzewcze

Siłowniki 
termoelektryczne

Listwa 
podłączeniowa  
P1

Seria P1

Funkcje:
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycz-
nych przy pomocy 8 regulatorów pokojowych:
• 3 regulatory pokojowe mają możliwość obsługi 12  
 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
• 5 regulatorów pokojowych, mających możliwość  
 obsługi 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (do sterowania dodatkowym  
 urządzeniem grzewczym)

Tabela właściwości

Zasilanie 230 V  
50 Hz

Obciążenie wyjścia pompy 0,5 A

Obciążenie wyjść 1-8 0,3 A

Styk beznapięciowy •/ 1A

Komunikacja przewodowa

Wymiary sterownika [mm] 335×105×75

Pokojowy regulator temperatury P1
Funkcje realizowane przez sterownik:
• sterowanie temperaturą pokojową
• tygodniowy program ogrzewania
• program dzień/noc
• program ręczny
• funkcja Optimum Start
• funkcja grzanie/chłodzenie

Wyposażenie sterownika:
• chwilowe podświetlenie wyświetlacza
• wbudowany czujnik pokojowy
• baterie
• szklany panel przedni 3mm
• przyciski pojemnościowe

Wymiary: 
121 x 95 x 24 mm

Listwa podłączeniowa P1
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Siłownik termoelektryczny P1
Siłowniki termoelektryczne P1 przeznaczone są do automatycznego zamykania i otwierania za-
worów zamontowanych na rozdzielaczach grzewczych. Mogą być sterowane przez listwy podłą-
czeniowe lub pokojowe regulatory temperatury. Siłownik wyposażony jest we wskaźnik położenia 
trzpienia zaworu, przewód elektryczny o długości 1m i nakrętkę z gwintem M30x1,5 do montażu 
bezpośrednio na rozdzielaczu. Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).

Dane techniczne siłownika

Przyłącze Nakrętka z gwintem M 30×1,5

Skok 3,2 mm

Czas otwarcia < 5 min

Maksymalna temperatura pracy Temperatura otoczenia 60°C

Klasa IP54

Bezprzewodowe regulatory temperatury

Urządzenie 
grzewcze

Siłowniki 
termoelektryczne

Listwa 
podłączeniowa  
BP1

Seria BP1

Funkcje:
Możliwość obsługi max. 18 siłowników termostatycznych 
przy pomocy 6 regulatorów BP1 + zawór mieszający lub 22 si-
łowników termostatycznych przy pomocy 8 regulatorów BP1:
• 3 regulatory mają możliwość obsługi 12 siłowników  
 (każdy max. po 4 siłowniki)
• 3 regulatory  mają możliwość obsługi 6 siłowników  
 (każdy max. po 2 siłowniki) lub 5 regulatorów przy  
 wyłączonej obsłudze zaworu mieszającego
• możliwość obsługi zaworu mieszającego
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem  
 grzewczym)

Listwa podłączeniowa BP1

Tabela właściwości

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Obciążenie pompy 0,5 A

Obciążenie wyjść 1-8 0,3 A

Styk beznapięciowy •/ 1A

Komunikacja częstotliwości pracy bezprzewodowa 868 MHz

Wymiary sterownika [mm] 335×105×75

Pokojowy regulator temperatury BP1

Funkcje realizowane przez sterownik:
•  komunikacja bezprzewodowa
•  sterowanie temperaturą pokojową
•  tygodniowy program ogrzewania
•  program dzień/noc
•  program ręczny
• funkcja Optimum Start
• funkcja grzanie/chłodzenie

Komunikacja bezprzewodowa, chwilowe podświetlenie

Wyposażenie sterownika:
• chwilowe podświetlanie wyświetlacza
• wbudowany czujnik pokojowy
• baterie
• panel przedni z 3mm szkła

Wymiary: 
121 × 95 × 24 mm
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Siłownik termoelektryczny BP1
Siłowniki termoelektryczne BP1 przeznaczone są do automatycznego zamykania i otwierania za-
worów zamontowanych na rozdzielaczach grzewczych. Mogą być sterowane przez listwy podłą-
czeniowe lub pokojowe regulatory temperatury. Siłownik wyposażony jest we wskaźnik położenia 
trzpienia zaworu, przewód elektryczny o długości 1m i nakrętkę z gwintem M30x1,5 do montażu 
bezpośrednio na rozdzielaczu. Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).

Dane techniczne siłownika

Przyłącze Nakrętka z gwintem M 30×1,5

Skok 3,2 mm

Czas otwarcia < 5 min

Maksymalna temperatura pracy Temperatura otoczenia 60°C

Klasa IP54

Czujnik temperatury Jednostka nadrzędna

Urządzenie 
grzewcze

Rozgałęźnik 
komunikacji

Siłowniki 
termoelektryczne

Listwa 
podłączeniowa  

P2

Seria P2

Funkcje realizowane przez sterownik:
• Możliwość obsługi max. 22 siłowników termoelektrycznych  
 przy pomocy 8 czujników temperatury P2
• 3 czujniki temperatury mają możliwość obsługi 12 siłowników  
 (każdy max. po 4 siłowniki)
• 5 czujniki temperatury mają możliwość obsługi 10 siłowników  
 (każdy max. po 2 siłowniki)
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym)
• możliwość podłączenia jednostki nadrzędnej P2 z komunikacją RS
• możliwość podłączenia modułu internetowego P2 lub modułu internetowego WiFi P2  
 – zarządzanie poprzez witrynę internetową eModul

Tabela właściwości

Zasilanie 230 V  
50 Hz

Obciążenie wyjścia pompy 0,5 A

Obciążenie wyjść 1-8 0,3 A

Styk beznapięciowy •/ 1A

Komunikacja przewodowa

Wymiary sterownika [mm] 335×105×75

Listwa podłączeniowa P2

Czujnik temperatury P2

Możliwość wyboru  
koloru czarnego  
lub białego.
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Jednostka nadrzędna P2 Moduł internetowy WiFi P2

Moduł internetowy P2

Przewodowy panel jednostki nadrzędnej do listwy podłą-
czeniowej P2 (montaż podtynkowy). 
Zasada działania: Sterownik odpowiada za kontrolę  
i podgląd parametrów całego zestawu do sterowania 
ogrzewaniem ściennym.
Główne funkcje: 
• zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawiania  
 harmonogramów, temperatury zadanej)
• możliwość wł/wył strefy
• ustawienie daty i godziny w całym zestawie
• dobór jasności wyświetlacza
• wygaszacz ekranu
• budzik
• blokada ekranu 
• łatwy montaż podtynkowy w puszcze elektrycznej (ø60 mm). Zasilanie 230V 50 Hz

Funkcje przy współpracy ze sterownikami do ogrzewania strefowego P2
• logowanie do panelu – www.emodul.eu
• zdalna kontrola pracy listw montażowych do zaworów  
 termostatycznych
• edycja zadanych temperatur w każdej strefie
• możliwość definiowania harmonogramów  
 tygodniowych
• podgląd historii temperatur każdej ze stref
• personalizacja widoku panelu głównego
• powiadomienia mailowe o alarmach
• łączność z Internetem  poprzez sygnał WiFi

Aplikacja eModul dostępna do pobrania
dla urządzeń Android z Google Play lub dla urządzeń iOS z Apple Store.

Moduł internetowy P2 to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy listw do zaworów ter-
moelektrycznych przez Internet. Użytkownik kontroluje temperaturę w poszczególnych strefach, 
może zmieniać temperaturę zadaną, definiować harmonogramy tygodniowe itd. Możliwy jest pod-
gląd historii temperatur każdej ze stref w postaci przejrzystych wykresów. Logowanie do aplikacji 
www.emodul.eu

Funkcje sterownika:
• zdalna kontrola pracy listw montażowych do zaworów termostatycznych
• edycja zadanych temperatur w każdej strefie
• możliwość definiowania harmonogramów tygodniowych
• podgląd historii temperatur każdej ze stref
• personalizacja widoku panelu głównego
• powiadomienia mailowe o alarmach

Wyposażenie sterownika:
• zasilacz 5V DC
• trójnik RS
• kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła

Tabela własności

Zasilanie 5V DC

Maksymalny pobór prądu 100 mA

Transmisja IEEE 8023 10 MB/s

Połączenie z siecią Złącze RJ 45

Połączenie ze sterownikiem Złącze RJ 12

Siłownik termoelektryczny P2

Jesteśmy kompatybilni z:

Siłowniki termoelektryczne P2 przeznaczone są do automatycznego zamykania i otwierania za-
worów zamontowanych na rozdzielaczach grzewczych. Mogą być sterowane przez listwy podłą-
czeniowe lub pokojowe regulatory temperatury. Siłownik wyposażony jest we wskaźnik położenia 
trzpienia zaworu, przewód elektryczny o długości 1m i nakrętkę z gwintem M30x1,5 do montażu 
bezpośrednio na rozdzielaczu. Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).

Dane techniczne siłownika

Przyłącze Nakrętka z gwintem M 30×1,5

Skok 3,2 mm

Czas otwarcia < 5 min

Maksymalna temperatura pracy Temperatura otoczenia 60°C

Klasa IP54
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Protokół próby szczelności  
instalacji Systemu

Podstawowe dane

Inwestycja: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inwestor: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres inwestycji: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj inwestycji: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca instalacji 
Numer certyfikatu

Opis przeprowadzenia próby szczelności instalacji:
1.1. Próbę szczelności instalacji 3THERMO należy przeprowadzić przed wykonaniem robót za-
krywających przebieg rur oraz grzejników podtynkowych. Jeżeli postęp robót wymaga zakrycia 
kanałów, bruzd, w których znajdują się przewody należy wówczas próbę szczelności wykonać eta-
pami w podziale na odcinki instalacji zakryte oraz odkryte.
1.2.  Temperatura otoczenia podczas wykonywania próby szczelności powinna być dodatnia i sta-
bilna, a budynek nie powinien być przemarznięty. Zalecana temperatura otoczenia zimą wewnątrz 
budynku min. 5°C.
1.3.  Przed przystąpieniem do próby szczelności należy układ przepłukać w celu usunięcia ewen-
tualnych zanieczyszczeń, odciąć źródło ciepła lub zabezpieczyć przed uruchomieniem.
1.4.  Próbę szczelności należy przeprowadzić przy pomocy wody.
1.5.  Odpowietrzenie układu wykonać przy pomocy ręcznych zaworów (w instalacji nie może być 
odpowietrzników automatycznych) podczas napełniania wstępnego układu.
1.6.  Podczas zakrywania instalacji grzejników podtynkowych układ winien być pod ciśnieniem 
nie mniejszym niż 3 bary.
1.7.  Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej układ należy rozgrzać do maksymalnej tem-
peratury roboczej i dokonać kontroli wzrokowej.

Przebieg próby szczelności:

Tabela próby ciśnieniowej:

1.1.  Zabezpieczenie źródła ciepła oraz innych urządzeń poprzez odcięcie lub demontaż  
wg PN-B-02413.
1.2.  Napełnienie instalacji wodą, wykonanie odpowietrzenia układu. W celu ustabilizowania  
napełnionego układu należy odczekać minimum 30 minut. Minimalne ciśnienie próby wstępnej  
3 bar. Dopuszczalny spadek podczas próby wstępnej 0,5 bar/10 minut.
1.3.  Po upływie czasu, należy wytworzyć ciśnienie główne w wysokości: ciśnienie robocze  
+2 bar, lecz nie mniej niż 4 bary. Dla instalacji płaszczyznowych zaleca się wykonanie próby przy 
ciśnieniu 6 bar.
1.4.  Łączny czas trwania próby 30 minut, z pomiarami co 10 minut. Dopuszczalny spadek  
0,4 bar/10 minut.

W przypadku niespełnienia jednego z wymienionych warunków należy wykryć przyczyny  
nieszczelności, dokonać naprawy oraz ponownie wykonać procedurę.

Rodzaj próby Ciśnienie (bar) Czas trwania 
próby (godz.)

Spadek ciśnienia 
(bar/10 min.)

Wynik pozytywny 
/ negatywny

Próba wstępna

Próba główna

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Podpis zleceniodawcy Podpis wykonawcy
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Notatki



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


