Poradnik

Projektowanie systemów
wodnego ogrzewania
podłogowego
Uzyskaj optymalne rezultaty

7

wskazówek

które pomogą Ci dobrać
i zainstalować systemy
ogrzewania podłogowego Danfoss.

www.ogrzewanie.danfoss.pl

WŁAŚCIWE
PRODUKTY DO
TWOICH POTRZEB
Wybór właściwych produktów zależy nie tylko od zastosowania.
Po zdefiniowaniu grup produktów odpowiednich do danego
zastosowania wystarczy przejść do Katalogu produktów,
aby zawęzić wybór do konkretnych pozycji produktowych.
Niniejszy przewodnik instalatora:
• Zaleca konkretne grupy produktów do różnych zastosowań
• Zaleca, jakiego schematu ułożenia rur użyć w różnych sytuacjach
• Pokazuje korzyści i wpływ zastosowania wylewki cementowej i płynnej
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Instrukcje montażu
rozdzielaczy i regulatorów
05 |

SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z REGULACJĄ TEMPERATURY
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH, UKŁAD NISKOTEMPERATUROWY
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W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH, UKŁAD WYSOKOTEMPERATUROWY
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SYSTEM MIESZANY Z REGULACJĄ TEMPERATURY W POSZCZEGÓLNYCH
POMIESZCZENIACH, UKŁAD WYSOKOTEMPERATUROWY
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SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z REGULACJĄ TEMPERATURY
W POMIESZCZENIU REFERENCYJNYM, UKŁAD NISKOTEMPERATUROWY

09 |

SYSTEM MIESZANY
Z SAMOCZYNNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
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SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z REGULACJĄ TEMPERATURY
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH, UKŁAD NISKOTEMPERATUROWY
I CHŁODZENIE W UKŁADZIE 2-RUROWYM
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I CHŁODZENIE W UKŁADZIE 3/4-RUROWYM

Jak dobrać
efektywne obwody grzewcze?
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UKŁAD MEANDROWY A
UKŁAD ŚLIMAKOWY
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MAŁE OKNA A
DUŻE OKNA
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ŁAZIENKA I KUCHNIA
SCHEMATY UŁOŻENIA I ODLEGŁOŚĆ
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DUŻE POMIESZCZENIA
SCHEMATY UŁOŻENIA I ODLEGŁOŚĆ

Wybór
właściwej wylewki
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WYLEWKA PŁYNNA A
WYLEWKA CEMENTOWA
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SYMBOLE
ZASTOSOWAŃ
Termostat pokojowy ogólny

Zawory równoważące

Termostat pokojowy przewodowy

Rozdzielacz z zaworami
regulacyjnymi pod montaż
siłowników

2

3

2

3

Zawór typu FHV do indywidualnej
regulacji temperatury

3
3

2

Rozdzielacz bez zaworów
regulacyjnych pod montaż
siłowników

RA-HC z siłownikiem TWA

Regulator nadrzędny do sterowania
siłownikami

2

3

2

Grupa pompowo-mieszająca

Regulator pogodowy ECL

3
3

2

2
3
2

3

2

3

2
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Czujnik rurowy ESM-11 montowany na
rurze zasilającej, do automatycznego
przełączania między chłodzeniem a
ogrzewaniem w układzie 2-rurowym
lub czujnik punktu rosy w układach
3/4-rurowych

Informacje na temat swojego budynku można
uzyskać, kontaktując się z firmą Danfoss.

System ogrzewania podłogowego z regulacją
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach
układ niskotemperaturowy
Gdzie
stosować?
Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

Lekkie budynki
handlowo-usługowe

ü
ü
ü
• Wygoda indywidualnej regulacji komfortu w każdym pomieszczeniu i oszczędność energii dzięki termostatom
pokojowym
• Oszczędność energii elektrycznej dzięki przekaźnikom wbudowanym w regulatory nadrzędne i sterującym pracą
pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło
• Dzięki zastosowaniu zaworów równoważących oraz ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych
poszczególnych pętli, zapewniony jest prawidłowy przepływ medium przez wszystkie pętle podłogowe

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Zawór równoważący

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

ü

ü

ü

FHF-F

FHF

ü

ü

ASV-PV

ASV-BD

ü

ü

BacisPlus

BacisPlus2

(ü)**

(ü)**

SSM-F

FH-ME

FHF-B

ü

ü

–

FHV
–

Produkty uzupełniające pasujące do instalacji:
• Grupy pompowo-mieszające nie są wymagane w instalacjach niskotemperaturowych
• ** B
 asicPlus i BasicPlus2 można podłączyć do przewodowego regulatora, aby wykorzystać wbudowane przekaźniki do sterowania
pracą pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło i dzięki temu obniżyć zużycie energii

* Regulatory i rozdzielacze odpowiadające Twoim
wymaganiom znajdują się w Katalogu produktów.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
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System ogrzewania podłogowego z regulacją
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach
układ wysokotemperaturowy
Gdzie
stosować?

Lekkie budynki
handlowo-usługowe

(ü)
(ü)
ü
• Wygoda indywidualnej regulacji komfortu w każdym pomieszczeniu i oszczędność energii dzięki termostatom
pokojowym
• Oszczędność energii elektrycznej dzięki przekaźnikom wbudowanym w regulatory nadrzędne i sterującym pracą
pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło
• Dzięki zastosowaniu zaworów równoważących oraz ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych
poszczególnych pętli, zapewniony jest prawidłowy przepływ medium przez wszystkie pętle podłogowe

3

Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

2

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Zawór równoważący

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

ü

ü

ü

FHF-F

FHF

ü

ü

ASV-PV

ASV-BD

ü

ü

BacisPlus

BacisPlus2

(ü)**

(ü)**

SSM-F

FH-ME

FHF-B

ü

ü

–

FHV
–

Produkty uzupełniające pasujące do instalacji:
• Grupy pompowo-mieszające w instalacjach wysokotemperaturowych
• Do grupy pompowo-mieszającej FHM-Cx można zamontować zestaw podłączeniowy ECL, aby umożliwić uwzględnienie warunków
atmosferycznych w regulacji temperatury wody zasilającej pętle ogrzewania podłogowego
• ** BasicPlus i BasicPlus2 można podłączyć do przewodowego regulatora, aby wykorzystać wbudowane przekaźniki do sterowania
pracą pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło i dzięki temu obniżyć zużycie energii
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Informacje na temat swojego budynku można
uzyskać, kontaktując się z firmą Danfoss.

System mieszany z regulacją temperatury
w poszczególnych pomieszczeniach
układ wysokotemperaturowy
Gdzie
stosować?

Lekkie budynki
handlowo-usługowe

ü
ü
ü
• Wygoda indywidualnej regulacji komfortu w każdym pomieszczeniu i oszczędność energii dzięki termostatom
pokojowym
• Oszczędność energii elektrycznej dzięki przekaźnikom wbudowanym w regulatory nadrzędne i sterującym
pracą pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło
• Dzięki zastosowaniu zaworów równoważących oraz ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych
poszczególnych pętli, zapewniony jest prawidłowy przepływ medium przez wszystkie pętle podłogowe

3

Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

2

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Zawór równoważący

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

ü

ü

ü

FHF-F

FHF

ü

ü

ASV-PV

ASV-BD

ü

ü

BacisPlus

BacisPlus2

(ü)**

(ü)**

SSM-F

FH-ME

FHF-B

ü

ü

–

FHV
–

Produkty uzupełniające pasujące do instalacji:
• Grupy pompowo-mieszające do zastosowania w systemach mieszanych, gdzie istnieje potrzeba zróżnicowania temperatury zasilania
w części systemu, np. na grzejniki o wysokiej temperaturze i ogrzewanie podłogowe o niskiej temperaturze zasilania
• Do grupy pompowo-mieszającej FHM-Cx można zamontować zestaw podłączeniowy ECL, aby umożliwić uwzględnienie warunków
atmosferycznych w regulacji temperatury wody zasilającej pętle ogrzewania podłogowego
• ** BasicPlus i BasicPlus2 można podłączyć do przewodowego regulatora, aby wykorzystać wbudowane przekaźniki do sterowania
pracą pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło i dzięki temu obniżyć zużycie energii

* Regulatory i rozdzielacze odpowiadające Twoim
wymaganiom znajdują się w Katalogu produktów.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
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System ogrzewania podłogowego z regulacją
temperatury w pomieszczeniu referencyjnym
układ niskotemperaturowy
Gdzie
stosować?
Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

Lekkie budynki
handlowo-usługowe

ü
ü
ü
• Dzięki zastosowaniu zaworów równoważących oraz ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach
regulacyjnych poszczególnych pętli, zapewniony jest prawidłowy przepływ medium przez wszystkie pętle
podłogowe

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

BacisPlus

BacisPlus2

FHV

–

–

–

ü

ü

–

FHF-F

FHF

SSM-F

FH-ME

FHF-B

(ü)*

(ü)**

(ü)*
Zawór równoważący

(ü)*

ASV-PV

ASV-BD

RA-HC

ü

ü

ü

ü

Produkty uzupełniające pasujące do instalacji:
• *Użyj rozdzielaczy FHF, FHF-F i SSM w celu łatwiejszego ustawienia nastaw wstępnych na poszczególnych pętlach ogrzewania
podłogowego
• **Zgrubna nastawa kluczem imbusowym
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Informacje na temat swojego budynku można
uzyskać, kontaktując się z firmą Danfoss.

System mieszany
z samoczynną regulacją
temperatury w pomieszczeniu
Gdzie
stosować?
Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

ü
ü
• Wygoda indywidualnej regulacji komfortu w każdym pomieszczeniu i oszczędność energii
dzięki termostatom pokojowym

FHV-A

FHV-R

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Zawór równoważący

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

BacisPlus

BacisPlus2

FHV

–

–

–

–

–

ü

FHF-F

FHF

SSM-F

FH-ME

FHF-B

–

–

–

–

ü

ASV-PV

ASV-BD

ü

ü

Produkty uzupełniające pasujące do instalacji:
• W przypadku domów wielorodzinnych należy użyć automatycznego zaworu równoważącego AB-QM

* Regulatory i rozdzielacze odpowiadające Twoim
wymaganiom znajdują się w Katalogu produktów.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
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System ogrzewania podłogowego z regulacją
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach,
układ niskotemperaturowy i chłodzenie w układzie
2-rurowym
Gdzie
stosować?
Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

Lekkie budynki
handlowo-usługowe

ü
ü
ü
• Wygoda indywidualnej regulacji komfortu w każdym pomieszczeniu i oszczędność energii dzięki termostatom
pokojowym
• Oszczędność energii elektrycznej dzięki przekaźnikom wbudowanym w regulatory nadrzędne i sterującym pracą
pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło
• Dzięki zastosowaniu zaworów równoważących oraz ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych
poszczególnych pętli, zapewniony jest prawidłowy przepływ medium przez wszystkie pętle podłogowe
• Możliwość wykorzystania instalacji ogrzewania podłogowego do chłodzenia pasywnego

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Zawór równoważący

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

BacisPlus

BacisPlus2

FHV

–

ü

–

–

–

–

FHF-F

FHF

SSM-F

FH-ME

FHF-B

ü

ü

ü

ü

–

ASV-PV

ASV-BD

ü

ü

Produkty wymagane do instalacji:
• Czujnik rurowy ESM-11 montowany na rurze zasilającej służy do automatycznego przełączania pomiędzy trybem chłodzenia a
ogrzewania podłogowego.
• Pilot CF-RC do konfiguracji systemu
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Informacje na temat swojego budynku można
uzyskać, kontaktując się z firmą Danfoss.

System ogrzewania podłogowego z regulacją
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach,
układ niskotemperaturowy i chłodzenie w układzie
3/4-rurowym
Gdzie
stosować?
Zalety:

Domy
wielorodzinne

Domy jedno- i
dwurodzinne

Lekkie budynki
handlowo-usługowe

ü
ü
ü
• Wygoda indywidualnej regulacji komfortu w każdym pomieszczeniu i oszczędność energii dzięki termostatom
pokojowym
• Oszczędność energii elektrycznej dzięki przekaźnikom wbudowanym w regulatory nadrzędne i sterującym pracą
pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania na ciepło
• Dzięki zastosowaniu zaworów równoważących oraz ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych
poszczególnych pętli, zapewniony jest prawidłowy przepływ medium przez wszystkie pętle podłogowe
• Możliwość wykorzystania instalacji ogrzewania podłogowego do chłodzenia pasywnego

Elementy pasujące do instalacji:
Układ sterowania *

Rozdzielacze *

Zawór równoważący

Danfoss Link

CF2+

FH-Wx

BacisPlus

BacisPlus2

FHV

–

ü

–

–

–

–

FHF-F

FHF

SSM-F

FH-ME

FHF-B

ü

ü

ü

ü

–

ASV-PV

ASV-BD

RA-HC **

ü

ü

ü

Produkty wymagane do instalacji:
• Pilot CF-RC do konfiguracji systemu
• Czujnik punktu rosy CF-DS
• ** Tylko jeśli ciśnienie różnicowe w systemie wynosi <1 bar. Jeśli ciśnienie różnicowe jest wyższe, skontaktuj się z firmą Danfoss w celu
uzyskania dodatkowych informacji

* Regulatory i rozdzielacze odpowiadające Twoim
wymaganiom znajdują się w Katalogu produktów.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
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 quickplanner.danfoss.com

Łatwiejsza
specyfikacja
instalacji
Online
Nasz internetowy program do wymiarowania
QuickPlanner pozwala w kilka minut obliczyć
prawidłowe wartości nastaw wstępnych. Wejdź na
stronę internetową, mając wcześniej przygotowane
następujące informacje:
• Wymiary pomieszczeń
• Straty ciepła (W/m2)
• Temperatura wody zasilającej
• Żądana temperatura pomieszczenia
• Rodzaj wykończenia podłogi
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JAK DOBRAĆ
EFEKTYWNE
OBWODY GRZEWCZE?
Instrukcje instalacyjne dotyczące schematu ułożenia obwodów grzewczych
Instrukcje instalacyjne zawierają podstawowe zalecenia i
wskazówki dotyczące efektywnego doboru schematów ułożenia
obwodów grzewczych w różnych pomieszczeniach.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
www.ogrzewanie.danfoss.pl
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Układ meandrowy a układ ślimakowy
Korzyści

Układ meandrowy
+

• Układ meandrowy jest łatwy do
ułożenia
• Można zastosować układy BasicRail™,
BasicClip™ i BasicGrip™

–

• Układ meandrowy rozprowadza ciepło
po pomieszczeniu w sposób mniej
równomierny. W efekcie niektóre części
podłogi będą cieplejsze niż inne

Układ ślimakowy
+

• Ciepło jest rozprowadzane
równomiernie, gdyż rury zasilające
i powrotne biegną obok siebie.
Zapewnia to komfort porównywalny
z układem meandrowym.

–

• Wymaga więcej planowania przy
układaniu
• Trudno zastosować BasicRail™
Odległość rur niezależna od rodzaju
układu:
Rodzaj podłogi 	Podłoga
drewniana
Straty ciepła:

40 W/m2

Średnia temp. wody:

35°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C
= Odległość między rurami 100 mm CC
Informacje na temat swojego budynku
można uzyskać, kontaktując się z firmą
Danfoss.
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Małe okna a duże okna
Odległość między rurami

Małe okna lub brak okien
Małe okna nie muszą być uwzględniane
z uwagi na niewielki dyskomfort
temperaturowy.

Przykład:
Rodzaj podłogi 	Podłoga
pokryta
płytkami
Straty ciepła:

40 W/m2

Średnia temp. wody:

35°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C
= Odległość między rurami 150 mm CC
Informacje na temat swojego budynku
można uzyskać, kontaktując się z firmą
Danfoss.

Duże okno od podłogi
do sufitu
Przy dużych oknach odległość między
rurami musi być mniejsza, aby uwzględnić
dyskomfort temperaturowy od okna.

Przykład:
Rodzaj podłogi 	Podłoga
pokryta
płytkami
Straty ciepła:

92 W/m2
(przy oknie)

Średnia temp. wody:

35°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C
= Odległość między
rurami, okno

100 mm CC

= Odległość między
rurami, reszta

150 mm CC

Informacje na temat swojego budynku
można uzyskać, kontaktując się z firmą
Danfoss.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
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Łazienka i kuchnia
Schematy ułożenia i odległość

Łazienka
Sugerowany układ ślimakowy w typowej
łazience. Ze względu na to, że w łazience
wymagana jest wyższa temperatura,
odległość między rurami powinna być
mniejsza.

Przykład:
Rodzaj podłogi 	Podłoga
pokryta
płytkami
Straty ciepła:

67 W/m2
(przy oknie)

Średnia temp. wody:

35°C

Temperatura pomieszczenia: 24°C
= Odległość między
rurami, okno

100 mm CC

Informacje na temat swojego budynku
można uzyskać, kontaktując się z firmą
Danfoss.

Kuchnia
Unikaj umieszczania rur pod szafkami
kuchennymi. Jeśli rury są umieszczone
pod szafkami kuchennymi, temperatura
w szafkach wzrośnie, a to nie jest
wskazane do przechowywania żywności.

Przykład:
Rodzaj podłogi 	Podłoga
drewniana

Zabudowa kuchenna

Straty ciepła:

40 W/m2

Średnia temp. wody:

35°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C
= Odległość między rurami 150 mm CC
Informacje na temat swojego budynku
można uzyskać, kontaktując się z firmą
Danfoss.
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Duże pomieszczenia
Schematy ułożenia i odległość

Duże pomieszczenia
Sugerowany układ ślimakowy dla
typowego dużego pomieszczenia.
Ze względu na wielkość pokoju liczba
obwodów musi być zwiększona
(w tym przykładzie do 3 obwodów).

Przykład:
Rodzaj podłogi 	Podłoga
drewniana
Straty ciepła:

40 W/m2

Średnia temp. wody:

35°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C
Liczba obwodów

3

=O
 dległość między
rurami, okno

100 mm CC

= Odległość między
rurami, reszta

150 mm CC

Informacje na temat swojego budynku można
uzyskać, kontaktując się z firmą Danfoss.

www.ogrzewanie.danfoss.pl
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WYBÓR WŁAŚCIWEJ
WYLEWKI
PODŁOGOWEJ
Instrukcje instalacyjne dotyczące konstrukcji posadzki
Gładką i równą powierzchnię zapewniają zarówno wylewka płynna,
jak i cementowa. Jednak każdy z tych rodzajów wylewek ma inne
zalety i inaczej wpływa na grubość i wagę podłogi.
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Wylewka płynna a wylewka cementowa
Korzyści i wpływ
Wylewka płynna
+

• Mniejsza grubość podłogi w porównaniu z wylewką cementową
• Mniejszy ciężar podłogi w porównaniu z wylewką cementową
• Ograniczenie grubości i ciężaru może mieć ważne znaczenie, np. przy remontach

–

• Wylewka płynna jest często droższa od tradycyjnej wylewki cementowej

Dywan / płytki / parkiet

Wylewka
Dylatacja
obwodowa

Panel izolacyjny

Rura wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT lub rura
PE-RT (16 mm)

		
Płynna*

Cement

Grubość wylewki

[mm]

65

85

Grubość izolacji [mm]

[mm]

35

35

Wysokość konstrukcji [mm]

[mm]

100

120

Wysokość, nie licząc wykończenia podłogi

[Kg/m2]

140

176

Ciężar, nie licząc wykończenia podłogi

Opór cieplny (R)

[m2K/W]

0,87

0,87

Wartość oporu cieplnego dla panelu ogrzewania
podłogowego

Współczynnik przenikalności
cieplnej (U)

[W/m2K]

0,96

0,96

Sprawdź przepisy budowlane dotyczące wymogów w
zakresie izolacji termicznej

[kN/mm2]

<2,0

<2,0

Obciążenie punktowe (> 20 cm²)

[kN]

<2,0

<2,0

Tłumienie dźwięków
uderzeniowych w niskim zakresie
częstotliwości

[dB]

28

28

Ciężar

Obciążenie rozłożone

Wartość obliczona zgodnie z DIN 4109.
Dotyczy płyt betonowych o grubości ponad 12 cm
(DIN 4109; m2 > 276 kg/m2)

* Przykład dotyczy wylewki cementowej z dodatkiem plastyfikatora CAF F5. Zastosowanie innych dodatków CAF wpłynie na grubość
i ciężar.
www.ogrzewanie.danfoss.pl
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Pionier w dziedzinie regulacji ogrzewania
od dziesięcioleci
Danfoss projektuje i tworzy systemy sterowania ogrzewaniem od ponad 80 lat.
Przez cały ten czas naszym celem jest stałe unowocześnianie i udoskonalanie
rozwiązań w zakresie systemów ogrzewania i chłodzenia.

Pierwsza sprzedaż
wbudowanych zaworów
(używanych w rozdzielaczach
ogrzewania podłogowego)

1943

1982

Pierwszy rozdzielacz
z wbudowanymi
zaworami Danfoss

1996

1998

Bezprzewodowe
termostaty pokojowe CF2
z czujnikiem temp. podłogi
na podczerwień

Danfoss przejmuje
firmę Jupiter

2005

2007

2002

2006

2011

13:35

Mads Clausen projektuje
pierwszy na świecie
termostat kaloryferowy

VKDYD249

Pierwszy na świecie
bezprzewodowy
regulator ogrzewania
podłogowego

Danfoss przejmuje firmę
PentaCom i uruchamia
własną produkcję napędów
termicznych TWA

Wprowadzenie Devilink™
(platformy dla Danfoss Link™)

Wprowadzenie
termostatu pokojowego i
bezprzewodowego termostatu
grzejnikowego w systemie
Danfoss Link

pravda.dk

