
CENTRALNE 

OGRZEWANIE





CENTRALNE OGRZEWANIE – urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie 

pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od 

źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego 

wyodrębnienia podstawowych elementów. Dostarczenie ciepła do 

elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych 

pomieszczeniach za pomocą gorącej wody

Zadaniem sieci przewodów z jej 
wyposażeniem jest zapewnienie 
połączenia między źródłem ciepła a 
grzejnikiem.

Ma za zadanie przekazać energię cieplną
dostarczoną przez czynnik grzejny do 
ogrzewanej przestrzeni.

Urządzenie, w którym na skutek spalania paliw
jest wyzwalana energia cieplna dostarczana za 
pośrednictwem czynnika grzejnego siecią
przewodów do grzejników. Czynnik grzejny, 
którym jest zawsze płyn, krąży w obiegu 
zamkniętym między źródłem ciepła a 
grzejnikiem.



ROZMIESZCZENIE  RÓŻŻŻŻNYCH  TYPÓW  PŁŁŁŁASZCZYZN  GRZEJNYCH  W  
PRZEGRODACH  POMIESZCZEŃŃŃŃ



System ogrzewania śśśściennego i 
sufitowego





Ogrzewanie nadmuchowe



W pomieszczeniu ogrzewanym 
tradycyjnie ciepłłłłe powietrze znad 
grzejnika płłłłynie do góry, a nastęęęępnie 
wzdłłłłużżżż sufitu i śśśścian do dołłłłu



W pomieszczeniu z ogrzewaniem 
podłłłłogowym ciepłłłło rozchodzi sięęęę
równomiernie od podłłłłogi ku sufitowi



EKSPLOATACJA   INSTALACJI   C.O.









OGRZEWANIE  MIEJSCOWE  PIECAMI  KAFLOWYMI



Grzejniki płłłłytowe





ŁŁŁŁazienkowe

drabinki









Grzejniki żżżżeberkowe





Elektryczne płłłłyty



Ciepłłłły granit



Nowośśśści grzejnikowe





























Grzejnik aluminiowo 

– miedziany Regulus

Prosty, elektroniczny sterownik 

pokojowy z możżżżliwośśśściąąąą

dostosowania temperatur dla 

poszczególnych trybów pracy.

Producenci grzejników 

stalowych i aluminiowych, 

np.:

Radson, Convector, Purmo, 

Diamond, Korad, Weberman







Gdy różnica wysokości między środkiem źródła ciepła (kotła) a odbiornikiem ciepła 
(grzejnikiem) jest bardzo mała lub nie ma jej wcale, np. w budynkach nie podpiwniczonych, 
należy zastosować instalacje z rozdziałem górnym lub instalację pompową (rys.205).

� Dobór grzejników:

Dobór grzejnika dla ogrzewanego pomieszczenia polega na określeniu niezbędnej jego 
powierzchni, która przy przyjętych temp. czynnika (parametry obliczeniowe instalacji) i 
strumieniu masy dopływającej do grzejnika zapewni przekazanie obliczeniowej mocy 
cieplnej gwarantującej odpowiednią (założoną) temperaturę powietrza.

Na etapie projektu wstępnego można orientacyjnie określić liczbę potrzebnych ogniw 
grzejników żeliwnych i stalowych (najczęściej stosowanych) w budynkach mieszkalnych, 
stosując przybliżone moce cieplne 1 ogniwa: ogniwo o wysokości 600mm (nr 1) – 100W, 
ogniwo o wysokości 1100mm  (nr 4) – 180W.



� Grzejniki  z rur stalowych ożżżżebrowanych:





UPROSZCZONY  SCHEMAT  DZIAŁŁŁŁANIA  INSTALACJI  CENTRALNEGO

OGRZEWANIA  GRAWITACYJNEGO

1. KOCIOŁ 2. GRZEJNIKI                            3. NACZYNIE WYBIÓRCZE

Kocioł umieszczony jest w najniższym punkcie instalacji. Samoczynnie spływa do niego 

chłodna woda, jako najcięższa. Gorąca woda po wyjściu z kotła, jako lżejsza, sama płynie 

do kaloryferów.



Schemat instalacji do przygotowania ciepłłłłej 

wody z wykorzystaniem jako źźźźródłłłło ciepłłłła 

kotłłłła c.o. lub trzonu kuchennego

SCHEMAT  INSTALACJI  DO  PRZYGOTOWANIA  CIEPŁŁŁŁEJ  WODY 













Napełnienie wodą instalacji c.o. dokonuje się w zależności od wykonanego podłączenia przez:

� Kurki spustowe zainstalowane na kotle c.o., które łączy się za pomocą węża gumowego z 

instalacją wodociągową (rys. 229)

� Specjalne przyłącze wodociągowe zasilające kocioł c.o., na którym powinien być

zamontowany zawór przelotowy wodociągowy wraz z zaworem zwrotnym zapobiegającym 

ewentualnemu cofaniu się czynnika grzejnego z instalacją c.o. (rys. 230)

Nie wolno napełniać wodą zimną kotłów c.o. w czasie działania instalacji c.o., ponieważ może 

to spowodować ich uszkodzenie. 



Schemat instalacji do przygotowania ciepłłłłej 

wody z wykorzystaniem jako źźźźródłłłło ciepłłłła 

kotłłłła c.o. lub trzonu kuchennego

SCHEMAT  INSTALACJI  DO  PRZYGOTOWANIA  CIEPŁŁŁŁEJ  WODY 



INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA.  RZUT  PIWNIC



INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA.  RZUT  PARTERU



PROJEKT  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA.  ROZWINIĘĘĘĘCIE  INSTALACJI



INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  W  BUDYNKU  MIESZKALNYM







TYPOWE  PODŁĄŁĄŁĄŁĄCZENIE  KOTŁŁŁŁA  „OGNIWO SI” DO  PRZEWODU  KOMINOWEGO











Zródła:







RUCHY  KONWEKCYJNE  I  ROZKŁŁŁŁAD  TEMPERATURY  POWIETRZA  
W  POMIESZCZENIU  Z  GRZEJNIKIEM  

Grzejnik bez osłłłłony usytuowany pod 

oknem
Grzejnik bez osłłłłony usytuowany przy 

śśśścianie wewnęęęętrznej

Grzejnik z osłłłłonąąąą usytuowany pod oknem





GRZEJNIKI  ŁŁŁŁAZIENKOWE:



ROZMIESZCZENIE  GRZEJNIKÓW:

Zmniejszenie mocy cieplnej grzejnika 

zamontowanego w niszy podokiennej 

zależy 

od jego typu i szerokości szczeliny

Moc cieplna grzejnika umieszczonego pod 

parapetem, osłoniętego płytami, zmniejsza się

o 10 - 20 % w zależności od typu grzejnika i 

szerokości szczeliny


