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Pra wie każ dy z nas prze żył po dob ną
sy tu ację. Zi mo wy wie czór, na ze -
wnątrz mi nus 20, grzej ni ki grze ją, w
po ko ju pa nu je mi ła tem pe ra tu ra ok.
22ºC. Po wo li scho dzą się zna jo mi na
pro szo ną ko la cję. Przy cho dzi ich, za łóż my,
dzie się cio ro. Roz grza ni za ba wą go ście
stwier dza ją, że jest im za go rą co. Dla cze go?
Każ dy z nich wy dzie la cie pło. Czło wiek ma
tem pe ra tu rę 36,6ºC, po wie trze obok tyl ko
20ºC. Prze sta je my pod grze wać oto cze nie
do pie ro w upa le prze kra cza ją cym 36ºC.
Nic dziw ne go, że w po ko ju ro bi się go rą co.
Każ dy z go ści grze je z si łą jed ne go że ber ka
ka lo ry fe ra (ok. 100 W). Go ści prze cież nie
wy go ni my, a chcie li by śmy ba wić się w mi łej
dla na sze go or ga ni zmu tem pe ra tu rze po ko -
jo wej (z re gu ły 20ºC). Otwie ra my okno i
zim ne po wie trze schła dza po kój. Ale czy
zda je my so bie spra wę, że w ten spo sób
pod grze wa my at mos fe rę? At mos fe ra nie ma
z te go żad ne go po żyt ku, a my pod bi ja my
so bie nie po trzeb nie ra chu nek za ogrze wa -
nie. Ist nie je pro sty spo sób na unik nię cie
strat i na zdys kon to wa nie ener gii do star -
czo nej nam wspa nia ło myśl nie (choć mi mo -
wol nie) przez go ści (im pre za wy nie sie nas
tro chę ta niej). Roz wią za niem jest ter mo -
stat grzej ni ko wy. Pra wie każ dy z nas już się
z nim ze tknął. Je że li nie ko rzy sta li śmy z
nie go jesz cze oso bi ście, to na pew no wi -
dzie li śmy je u zna jo mych, na po czcie lub w
ad mi ni stra cji. Cze mu słu ży ter mo stat
grzej ni ko wy? Oszczę dza niu ener gii. A jak
dzia ła? Gdy by w po ko ju, w któ rym od by wa
się im pre za, był za mon to wa ny na grzej ni ku
ter mo stat usta wio ny na 20ºC (na ter mo sta -
cie Uni LH Oven trop cy fra 3 na po krę tle),

to wkrót ce po przy by ciu go ści nasz
grzej nik był by chłod ny. Do cał ko wi te -
go wy chło dze nia grzej ni ka wy star czy
wzrost tem pe ra tu ry o 2°C. Ter mo stat
wy czu wa ro sną cą tem pe ra tu rę i na po -

cząt ku dła wi, a z cza sem cał kiem od ci na
prze pływ wo dy przez grzej nik. Po kój ogrze -
wa ny jest ener gią z in nych źró deł (w na -
szym przy kła dzie są ni mi cia ła go ści; mo gą
być ni mi rów nież np. włą czo ne że laz ko, sil -
ne pro mie nie słoń ca, te le wi zor, itp.). Je że -
li ener gii tej nie wy star czy na po kry cie
chwi lo wych strat cie pła w po miesz cze niu,
to grzej nik do star cza cią gle po trzeb ną róż -
ni cę (jest cie pły np. na po ło wie wy so ko ści).
Cza sem jest tej ener gii jed nak ty le, że
grzej nik sty gnie cał ko wi cie. Za czy na się
po now nie otwie rać do pie ro wte dy, gdy
tem pe ra tu ra spad nie po ni żej 22°C (je że li
na ter mo sta cie usta wio no 20°C, po zy cja 3).
„Dar mo wa ener gia” ob ni ża na sze ra chun ki
za ogrze wa nie. Ile mo że my za osz czę dzić?
Bar dzo du żo. W in sta la cji, w któ rej za mon -
to wa no ter mo sta ty i od po wied nie urzą dze -
nia w węź le ciepl nym, oszczęd no ści mo gą
się gnąć na wet 20% kosz tów ogrze wa nia. A
ja kie są in ne za le ty ter mo sta tów grzej ni ko -
wych? M.in. jest to moż li wość usta wie nia
tem pe ra tu ry w po ko ju na po żą da nym po -
zio mie, czy li ta kim, przy któ rym czu je my
się kom for to wo. Pa mię taj my jed nak, że ter -
mo stat słu ży ogra ni cza niu zu ży cia cie pła
do star cza ne go przez in sta la cję. Je że li jest
go tyl ko ty le, że by wszyst kie miesz ka nia w
blo ku na grzać do 20ºC (tak prze wi du je
nor ma dla po miesz czeń dzien ne go po by -
tu), to mo że być trud no uzy skać tem pe ra -
tu rę 23ºC, na wet je że li cał ko wi cie od krę ci -
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my ter mo stat (np. na „5”, do 28ºC). O
mak sy mal nej mo cy na szej in sta la cji de cy -
du ją urzą dze nia w węź le ciepl nym. Do star -
cza ją do bu dyn ku ty le cie pła, ile po trze bu -
je on o da nej po rze dnia i przy ist nie ją cych
wa run kach at mos fe rycz nych (wię cej oczy -
wi ście w mroź ny, wietrz ny dzień niż w in -
ny - po god niej szy). Za wsze jed nak jest to
tyl ko nie znacz nie wię cej cie pła, niż w da -
nej chwi li bu dy nek go tra ci. To dla te go
grzej ni ki są w za sa dzie sta le go rą ce, na wet
po za sto so wa niu ter mo sta -
tów. Grzej nik mu si do star -
czyć do po miesz cze nia
prze wi dzia ne dla nie go cie -
pło. Ter mo stat za dzia ła na
ca łe go do pie ro w sy tu acji
nad wyż ki (zy sków) cie pła -
jak w sy tu acji opi sa nej na
po cząt ku.

Po krę tło ter mo sta tu jest
opi sa ne cy fra mi od „0” do
„5”. „0” ozna cza peł ne za -
mknię cie ter mo sta tu i od -
cię cie prze pły wu przez
grzej nik. Usta wia jąc po krę tło na „3”, ogra -
ni cza my tem pe ra tu rę w po miesz cze niu do
ok. 20ºC. Pi szę „oko ło”, bo wiem w za leż no -
ści od usy tu owa nia grzej ni ka (np. za fi ran ką
i za sło ną) mo że się oka zać, że ter mo stat
trze ba usta wić np. na 23ºC, aby uzy skać w
po ko ju 20ºC. Dzie je się tak dla te go, że za
fi ran ką od stro ny grzej ni ka pa nu je tem pe ra -
tu ra wyż sza niż w po ko ju i ter mo stat za my -
ka grzej nik wcze śniej, niż by śmy so bie te go
ży czy li. Naj lep szym roz wią za niem jest
grzej nik ni czym nie za sło nię ty. Je że li za sło -
na jest „moc no” szczel na, to ko niecz ne mo -

że oka zać się za sto so wa nie spe cjal ne go ter -
mo sta tu ze zdal nym czuj ni kiem. Po nie waż
cy fry na po krę tle słu żą orien ta cyj nie wy zna -
cza niu tem pe ra tu ry, na le ży sa me mu, me to -
dą ko lej nych prób, zna leźć od po wied nie
usta wie nie ter mo sta tu. Na le ży je jed nak
ko ry go wać bar dzo ostroż nie - o jed ną czy
dwie kre ski na po krę tle. Grzej nik z ter mo -
sta tem dzia ła ją bo wiem tak, że w nor mal -
nych wa run kach pra cy dwie kre ski na po -
krę tle wy zna cza ją ca ły za kres wy daj no ści

grzej ni ka - od 0 do 100%! Pa -
mię taj my też, że od stęp
mię dzy kre ska mi (od po wia -
da ją cy róż ni cy tem pe ra tu ry
o 1ºC) ozna cza róż ni cę w zu -
ży ciu ener gii aż o ok. 6%!
Zmniej sza jąc tem pe ra tu rę w
po ko ju o 1%, pła ci my za je go
ogrze wa nie o 6% mniej. Przy
oka zji nad mień my jed nak,
że do ty czy to głów nie tzw.
opła ty zmien nej (za wę giel i
prze sył), w ma łym stop niu
opła ty sta łej - za amor ty za cję

i utrzy ma nie na szej czę ści ko tła i rur w cie -
płow ni (tę opła tę moż na zre du ko wać, wy -
stę pu jąc o re duk cję mo cy za mó wio nej po
ocie ple niu blo ku i wy mie nia nie okien).

Re asu mu jąc - ter mo stat jest po ży -
tecz nym ele men tem in sta la cji, któ ry
umoż li wia lo ka to ro wi ra cjo nal ne ko rzy -
sta nie z ener gii ciepl nej. Je że li na je go
grzej ni kach wi szą po dziel ni ki kosz tów -
ła two bę dzie mógł na ocz nie spraw dzić
ko rzy ści pły ną ce z je go sto so wa nia.
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☎☎Jo�an�na�Pień�kow�ska
Oventrop�Sp.�z�o.o.
www.oventrop.pl @@ info@oventrop.pl
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