
Ogrzewanie podłogowe 
– rozwiązanie dla Ciebie

Ogrzewanie podłogowe to najpopularniejszy system grzewczy, cechujący się 
nowoczesnością, energooszczędnością oraz estetyką. Dzięki optymalnemu roz-
kładowi temperatur w budynku i oddawaniu ciepła całą powierzchnią podłogi, 
idealnie spełnia swoją funkcję, zapewniając nie tylko komfort cieplny, ale rów-
nież znacząco wpływając na zdrowie użytkowników. Dlatego też Sofath dostoso-
wuje swoje produkty do współpracy przede wszystkim z ogrzewaniem podłogo-
wym, zalecając tego typu rozwiązanie jako instalację wewnętrzną w systemach 
opartych na pompach ciepła.

Dokończenie na str. 2
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Ogrzewanie podłogowe jest rozwiąza-
niem najbardziej estetycznym z wszyst-
kich stosowanych typów ogrzewania 
– jest ono zupełnie niewidoczne, a jedy-
nymi elementami zewnętrznymi zdradza-
jącym jego istnienie są termostaty. 

Rolę grzejnika pełni posadzka, w której 
umieszczona jest cała instalacja. Dzięki 
temu rozwiązaniu miejsce na ścianach 
oraz przy podłodze nie jest zajęte przez 
typowe grzejniki, a to z kolei pozwala do-
wolnie aranżować dostępne wnętrza. Bez 
konieczności zwracania uwagi na instala-
cję wewnętrzną, tworzenie domu o jakim 
zawsze marzyłeś jest łatwiejsze, a dostęp-
na przestrzeń daje nieograniczone moż-
liwości w tym kierunku. Przeszkodą nie 
jest nawet dobór podłogi. Niezależnie czy 
wybierzesz ceramikę, kamień, czy drewno, 
ogrzewanie podłogowe nadal będzie speł-
niało swoją funkcję i odpowiednio praco-
wało, gdyż stosowane obecnie metody 
wykonywania podłóg idealnie współgrają 
z instalacją ogrzewania podłogowego.

„Podłogówka” ma jeszcze inne zalety. 
Jako niskotemperaturowy system ogrze-
wania stanowi rozwiązanie niezwykle 
oszczędne, w którym nakłady eksplo-
atacyjne są niższe niż w przypadku za-
stosowania standardowych rozwiązań 
wysokotemperaturowych. Wytyczne pro-
jektowania wodnych ogrzewań podło-
gowych (EN-PN 1264) dopuszczają mak-
symalną temperaturę posadzki w strefie 
stałego przebywania ludzi na poziomie 
29°C. Temperatura powierzchni klasycz-
nego grzejnika w sezonie grzewczym wy-
nosi ok. 70°C.

System działania ogrzewania podłogo-
wego powoduje, że aż 70% ciepła odda-
wane jest do otoczenia poprzez promie-
niowanie. Zatem poprzez równomierny 
rozkład temperatur, pomimo niskiej tem-
peratury zasilania, „podłogówka” do-
starcza odpowiednią ilość ciepła i jest 
rozwiązaniem, które może być stosowane 
zarówno jako podstawowe jak i dodatko-
we (np. w budynkach modernizowanych). 

Oszczędności te dodatkowo można 
zwiększyć poprzez zastosowanie od-
powiednich źródeł ciepła. Obecnie naj-
chętniej polecane ze względów ekono-
micznych są właśnie pompy ciepła, które 
idealnie współpracują z ogrzewaniem 
podłogowym. 

Zastosowanie niskotemperaturowych 
źródeł ciepła powoduje, że instalacje 
z ogrzewaniem podłogowym stanowią 
rozwiązania proekologiczne. Tempera-
tura w instalacji rozłożonej na podłodze 
ogrzewanych pomieszczeń jest znacznie 
niższa niż temperatura wody w standar-
dowej instalacji grzejnikowej, natomiast 
ilość ciepła dostarczonego do pomiesz-
czenia jest taka sama. 

Odpowiednie ogrzewanie sprawia, 
że w domu jest ciepło, jednak nie każde 
z proponowanych na rynku rozwiązań 
uwzględnia również samopoczucie miesz-
kańców. Według statystyk co dziesięć lat 
dwukrotnie wzrasta liczba alergików, 
słabnie też nasza odporność na mikro-

organizmy żyjące w kurzu. Okres grzew-
czy jest dla alergików prawdziwą udręką. 
W kurzu domowym znajdują się cząstecz-
ki, które mogą wywoływać uczulenie 
(grzyby, bakterie, roztocza). Niezależnie 
od intensywności prac porządkowych ich 
występowanie jest nieuniknione. Spuch-
nięte oczy, katar, kaszel oraz inne objawy 
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alergii można zniwelować poprzez za-
stosowanie już na etapie projektowania 
odpowiednich rozwiązań. Jeśli chcemy 
aby nasz dom stał się bezpieczniejszy, nie 
powinniśmy zapominać o zastosowaniu 
ogrzewania podłogowego. Badania wy-
kazały jego wpływ na zmniejszenie ilości 
roztoczy w pomieszczeniach. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że dzięki niemu 
wilgotność względna w warstwie wykoń-
czeniowej podłogi jest niższa niż 45%, co 
stanowi próg poniżej którego roztocza 
nie mogą przetrwać przez dłuższy czas. 
Ponadto ciepło rozchodzące się poprzez 
promieniowanie, a nie przez unoszenie 
i intensywny ruch powietrza (grzejniki), 
jest zdecydowanie korzystniej odbierane 
przez organizm. Powietrze nie jest wy-
suszone, jest czystsze, o korzystniejszym 
stopniu nawilgocenia co gwarantuje 
mniejsze niebezpieczeństwo podrażnień 
również gardła i oskrzeli. Do właściwe-
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Oferta marki Sofath to nie tylko grun-
towe pompy ciepła – debiutantem roku 
2012 została powietrzna pompa Lizea Iv 
i Iv 220, składająca się z modeli o mocy od 
6,0 – 15,7 kW.

Typoszereg Lizea, zaprojektowany jako 
urządzenie uniwersalne, jest rozwiąza-
niem idealnym do zastosowania w no-
wobudowanych obiektach oraz przy 
modernizacji funkcjonujących systemów 
grzewczych. 

Pompę stanowią dwa moduły: ze-
wnętrzny, który pobiera ciepło z powie-
trza oraz jednostka wewnętrzna, której 
zadaniem jest podniesienie temperatury 

w budynku do wartości użytkowej. Moduł 
zewnętrzny pompy, wykonany w tech-
nologii DC Inverter oraz wyposażony 
w sprężarkę typu Scroll, pracuje w tem-
peraturach sięgających do –20°C. Zlokali-
zowana do 75 m od modułu zewnętrzne-
go jednostka wewnętrzna dostępna jest 
w dwóch wykonaniach:
• Ze wspomaganiem elektrycznym

Dzięki możliwości zastosowania wspar-
cia elektrycznego urządzenie może być 
w pełni autonomiczne. Zastosowanie do-
datkowych grzałek o mocy 2-4-6 kW przy 
zasilaniu jednofazowym lub o mocy 3-6-9 
kW przy zasilaniu trójfazowym, poszerza 
zakres mocy pompy dając gwarancję cie-
pła.
• Z dodatkowym źródłem ciepła

Połączenie systemu z innym generato-
rem wspierającym ( np. istniejącym ko-
tłem olejowym) pozwala na niemal do-
wolną konfigurację systemu, w którym 
pompa Lizea może być wiodącym źró-
dłem ciepła przekazywanego do domu 
siecią grzejników lub ogrzewaniem pod-
łogowym.

Tak jak we wszystkich typach pomp 
Sofath, tak i w pompie powietrznej regu-
lacja systemem jest bardzo prosta i bez 
trudu pozwala dostosować temperaturę 
otoczenia do potrzeb i komfortu użyt-
kowników.

Lizea to także dodatkowe opcje: moż-
liwość wytworzenia ciepłej wody użyt-
kowej, chłodzenie w okresie letnim oraz 
podgrzewanie basenu. 

W wersji Iv220 pompa została zintegro-
wana z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 
220l. Zwarta budowa, łatwość montażu 
oraz nowoczesny design stanowią atuty 
tej gamy produktów. Nowością ponadto 
jest zastosowanie systemu Inverter, dzię-
ki któremu pompa płynnie reguluje swo-
ją moc i dostosowuje pracę do potrzeb 
mieszkańców – w zimie, gdy zapotrzebo-
wanie na ciepło jest wysokie, wykorzystu-
je ona 100% swojej mocy, natomiast kie-
dy potrzeba energii jest mniejsza – może 
ona wykorzystywać jedynie 30% wydaj-
ności nominalnej, gwarantując użytkow-
nikom pełen komfort – nie tylko cieplny, 
ale i finansowy.

Więcej informacji na www.sofath.pl/
lizea/

Lizea Iv – powietrze/woda
Lizea Iv  
– moduł wewnętrzny

Lizea Iv220 o mocy 15,7 kW 
z zabudowanym zasobni-
kiem c.w.u. 
o pojemności 220 l. 
(moduł zewnętrzny 
i wewnętrzny)

go funkcjonowania całego organizmu 
niezbędna jest stała temperatura ciała, 
a dobre samopoczucie nierozerwalnie 
związane jest z równowagą termiczną 
organizmu człowieka z otoczeniem. Ja-
ko komfortową temperaturę, czyli taką, 
przy której człowiek nie odczuwa ani 
zimna ani ciepła, uznaje się temperatu-
rę 22° C. Dlatego też Sofath, projektując 
instalację dla swoich klientów, opiera się 
na danych gwarantujących ich optymal-
ne samopoczucie (PN-EN 12831), a także 
stosuje proste w obsłudze systemy regu-
lacji temperatury, pozwalające utrzymać 
temperaturę w domu na niezwykle sta-
bilnym poziomie. Ekstremalne wartości 

temperatury są zagrożeniem nie tylko 
dla alergików, ale również osób mających 
problemy z sercem lub migrenę. Im więk-
sza temperatura powietrza, tym większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia bó-
lu głowy. Aby zmniejszyć ryzyko bólów 
głowy oraz migren warto dążyć do tego, 
aby temperatura pomieszczenia była jed-
nakowa na całej jego przestrzeni, nieza-
leżnie od temperatury zewnętrznej. Jest 
to niezwykle istotne w naszym klimacie, 
w którym zdecydowanie więcej jest dni 
zimnych niż ciepłych. 

Ogrzewanie podłogowe zapewnia 
optymalny pod względem fizjologii czło-
wieka pionowy rozkład temperatur w po-

mieszczeniach. Najlepiej czujemy się kiedy 
jest nam ciepło w nogi, a głowę otacza 
nieco chłodniejsze powietrze. W efekcie 
człowiek przebywając w pomieszczeniach 
tak ogrzewanych nie lokalizuje źródła cie-
pła a sam czuje się rześko. 

Prawidłowo zaprojektowana oraz 
wykonana instalacja to także oszczęd-
ności w postaci mniejszych opłat eks-
ploatacyjnych oraz możliwość dowolne-
go urządzenia domu, bez konieczności 
uwzględniania w wystroju pomieszczeń 
nieestetycznych grzejników. 

W tekście wykorzystano materiały udostęp-
nione przez firmę TECE Sp. z o.o.



Skąd u Pana pomysł na ogrzewanie 
swojego nowobudowanego domu, 
pompą ciepła? Czy dotarcie do konce-
sjonera Sofath było przypadkiem czy 
raczej celowym działaniem?

Pomysł na ogrzewanie domu wynikał 
z prostego rachunku – w dotychczaso-
wym domku (o wiele mniejszym niż ten 
budowany) ogrzewanie gazowe kosztu-
je już ponad 5000 zł za sezon (kilka lat 
temu było sporo tańsze – ok. 3000 zł.), 
a wszystkie znaki na niebie i ziemi wska-
zują na to, iż będzie jeszcze gorzej – czyli 
drożej. 

Odpowiadając na drugą część pytania 
chciałem podkreślić, że kontakt z firmą So-
fath nie był przypadkowy. Firma stawiają-
ca mój dom skontaktowała mnie ze swym 
dawnym klientem, u którego od lat świet-
nie działa instalacja „sofathowska” i ów 
klient dał bardzo dobre referencje (także 
dotyczące ogrzewania krytego basenu).

Wspomniał Pan że w drugim z posia-
danych domów ogrzewanie oparte jest 
o kocioł gazowy, czy wybór pompy cie-
pła wynikał wyłącznie z kosztów ogrze-

wania budynku gazem, czy na decyzję 
miały wpływ inne czynniki?

Muszę przyznać że tak, ekologia rów-
nież miała wpływ na naszą decyzję. Nie 
była jednak podstawą naszych działań, 
głównym celem było zminimalizowanie 
kosztów ogrzewania.

Nowy dom z ekologicznym rozwiąza-
niem grzewczym jeszcze nie jest przez 
Pana zamieszkiwany, ale przez jakiś 
czas pompa pracowała. Można wie-
dzieć na jakim poziomie kształtowały 
się rachunki za zużycie prądu w tym 
okresie i jakie panowały wówczas tem-
peratury zewnętrzne?

Tak to prawda, niestety jeszcze nie 
mieszkamy w naszym nowym, ekologicz-
nym domu, natomiast około miesiąca po 
wykonaniu wylewek pompa została uru-
chomiona aby nieco wygrzać budynek 
zwłaszcza, że panowały wtedy bardzo 
niskie temperatury sięgające do –20°C. 
Rachunki za prąd zaskoczyły nas pozy-
tywnie – nie dość że budynek jeszcze nie 
był w pełni wykończony, to dopiero był 
wygrzewany „od zera”, a pomimo tego 

rachunki nie przekroczyły 200 zł za mie-
siąc pracy pompy ciepła.

Jak z Pana perspektywy przebiega-
ły prace przy montażu pompy ciepła? 
Proszę również zdradzić jak układała 
się współpraca z koncesjonerem – fir-
mą Instal-Sanit?

Współpraca z firmą układała się bardzo 
dobrze, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby 
nie atak zimy, który z oczywistych wzglę-
dów opóźnił nieco prace ziemne (lecz na 
to Sofath wpływu rzecz jasna mieć nie 
mógł).

Kronika instalacji

Płynne jastrychy anhydrytowe KNAUF

3

Dom o powierzchni użytkowej: 220m2

Położenie: Zbrosławice (okolice Tarnowskich Gór)
Instalacja: Pompa ciepła Natea MT11.10 z opcją c.w.u.
Uruchomienie instalacji: grudzień 2011
Instalator: Instal-Sanit
Inwestor: Pan Maciej

Decydując się na system ogrzewania 
podłogowego należy pamiętać że tylko 
systemowe rozwiązanie daje nam 100% 
gwarancji jakości. Dotyczy to zarówno 
systemów instalacyjnych jak również ja-
strychu, który jest także istotnym elemen-
tem ogrzewania podłogowego. Płynne ja-
strychy anhydrytowe produkowane przez 
firmę KNAUF stanowią optymalne uzupeł-
nienie systemów ogrzewania podłogowe-
go. Do podstawowych cech charaktery-
stycznych płynnych jastrychów należą:
•  płynna konsystencja – eliminuje po-

wstawanie pęcherzy powietrza, które 
doskonale izolują przepływ ciepła,

•  wysokie parametry wytrzymałościo-
we – pozwalają na wykonanie wylewki 
w cieńszych niż wylewki cementowe 
warstwach. Przykrycie rur instalacji 
ogrzewania podłogowego tylko 35mm,

•  bezskurczowe wiązanie – pozwala na 
wykonywanie większych powierzchni 
grzewczych bez konieczności dylatowa-
nia. W wylewkach anhydrytowych nie 
występują odkształcenia zwane „efek-
tem miski”,

•  instalację ogrzewania podłogowego 
możemy uruchomić już po 7 dniach, dla 
porównania w przypadku wylewek ce-
mentowych okres ten sięga 28 dni,

•  wysoki współczynnik przewodzenia cie-
pła λz 1,66-1,87 W/mk,

•  w odróżnieniu od wylewek cemen-
towych wykonywanych na budowie, 
wylewki anhydrytowe firmy Knauf pro-
dukowane są zgodnie z PN-EN 13813 
i posiadają kompletną dokumentację 
techniczną.

Płynna konsystencja, niewielka grubość 
płyty jastrychu oraz wysoki współczynnik 
przewodzenia ciepła powoduje, że płyn-
ne wylewki anhydrytowe firmy Knauf 
nagrzewają się ponad dwa razy szybciej 
w porównaniu z wylewkami cementowy-
mi. Ze względu na niewielką bezwład-
ność cieplną, płynne wylewki anhydry-
towe bardzo szybko reagują na zmiany 
temperatury dając tym samym możliwość 
sterowania ogrzewaniem podłogowym, 
co zdecydowanie poprawia komfort użyt-
kowania.

W przypadku pytań proszę o kontakt 
telefoniczny lub drogą e-mail.  

Knauf Sp. z o.o.
Leszek Rudek

Product Manager
Systemy Podłogowe
tel.+48 601 964634

e-mail:rudek.leszek@knauf.pl
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Państwa firma jest obecna na rynku 
usług instalacyjnych od wielu lat. Czy 
w tym okresie zauważył Pan zmianę 
w podejściu społeczeństwa do odna-
wialnych źródeł energii? 

W branży instalacyjnej i grzewczej 
działamy już ponad 15 lat, w tym okresie 
obserwowałem jak zmieniały się tren-
dy, a może nie tyle trendy, co pojawiały 
się mody na różnego rodzaju urządzenia 
grzewcze. I tak były to kotły olejowe, póź-
niej przyszła moda na kotły na holzgaz, 
następną „gwiazdą” były tzw. termoko-
minki, po nich kotły na eko-groszek. I jak 
to bywa z modami jedne trwają dłużej, 
drugie krócej, ale po jakimś czasie mijają.

Na tym tle ciągle rozwijał się rynek 
odnawialnych źródeł energii w tym min. 

pomp ciepła (PC) – powoli ale systema-
tycznie. W tej chwili systemy grzewcze, 
w których źródłem ciepła jest pompa cie-
pła, są przez klientów rozważane i porów-
nywane na etapie wyboru rodzaju ogrze-
wania na równi z innymi systemami, nie 
są już traktowane jako coś niezwykłego. 
A że w tych porównaniach PC wypadają 
najlepiej są też coraz częściej wybierane 
jako źródło ciepła. I szczególnie cieszy, że 
jest to właśnie trend, a nie moda.

Jakie czynniki uznałby Pan za decy-
dujące o wyborze sytemu grzewczego. 
Czy jest to koszt wykonania instalacji, 
koszt późniejszego użytkowania, a mo-
że aspekt ekologiczny? 

Głównie aspekt ekonomiczny, więc 
koszty inwestycji oraz późniejsze koszty 
użytkowania. I tak szczerze mówiąc to na 
etapie decyzji o wyborze pompy ciepła 
nigdy nie słyszałem od klienta, że decy-
dował się na to rozwiązanie ze względów 
ekologicznych tzn. miał świadomość, że 
jest to rozwiązanie ekologiczne, ale przy 
wyborze nie brał tego czynnika pod uwa-
gę. Ja się temu nie dziwię. Przede wszyst-
kim słowo „ekologia” jest bardzo często 
nadużywane. Proszę wejść do większego 
marketu budowlanego i przyjrzeć się ko-
tłom węglowym. Prawie każdy jest opisa-
ny „eko”, do tego nazwa – eko-groszek. 
Z drugiej strony bardzo często ekologia 
wielu ludziom, nie bez przyczyny kojarzy 
się z czymś droższym, jak słyszą „eko” od 
razu zapala się lampka „będzie drożej”. 
Po prostu jeśli ludzie mają myśleć ekolo-
gicznie to musi być ich stać na ekologię, 
bycie ekologicznym nie może być drogie. 
Na szczęście w przypadku SOFATH koszty 
inwestycji są tak samo przyjazne dla klien-

ta jak użytkowanie PC jest przyjazne dla 
środowiska. Można powiedzieć że dzięki 
przystępnym cenom urządzeń SOFATH 
nasi klienci mogą już myśleć ekologicznie. 
Właśnie wymyśliłem hasło: Sofath – stać 
Cię na ekologię.

Po okresie wyboru i instalacji na-
stępuje faza użytkowania. Jako firma 
wykonująca przeglądy okresowe ma-
cie Państwo kontakt z opiniami do-
mowników odnośnie zainstalowanego 
sytemu. Jaka jest opinia o kosztach 
ogrzewania w domach wyposażonych 
w urządzenia grzewcze Sofath? 

Jak już wcześniej wspomniałem techni-
ką grzewczą zajmujemy się ponad 15 lat. 
Często spotykam się z kolegami z branży, 
którzy serwisują tradycyjne urządzenia 
grzewcze np. kotły gazowe. Opowiadają 
jak w trakcie przeglądu i regulacji takiego 
kotła słyszą od klienta prośbę o wyregu-
lowanie urządzenia tak żeby „kocioł brał 
mniej gazu, bo drogo”. Nasi klienci takich 
próśb nie mają. 

Niedawno Sofath wprowadził na ry-
nek powietrzne pompy ciepła Lizea. 
W jakich sytuacjach poleciłby Pan swo-
im klientom taki rodzaj pompy ciepła? 

Jednym z głównych czynników który 
przemawiał za zastosowaniem PC typu 
powietrze/ woda była cena tzn. pompy 
ciepła tego typu są znacznie tańsze od 
pomp gruntowych. W przypadku SOFATH 
ten argument nie bardzo daje się zasto-
sować ze względu na przystępne ceny 
systemów pomp gruntowych SOFATH. 
Ale są sytuacje gdzie nie ma możliwości 
zastosowania wymiennika gruntowego, 
tak poziomego jak i sond pionowych np. 
ze względu na ukształtowanie lub zago-
spodarowanie terenu. Wtedy idealnym 
rozwiązaniem jest montaż pompy Lizea.

Dziękując za rozmowę, życzę dal-
szych sukcesów we współpracy z mar-
ką Sofath.

W celu uzyskania komfortu cieplnego 
w pomieszczeniu niezbędny jest sterow-
nik służący do ustawiana żądanej warto-
ści temperatury. Do regulacji stosowane 
są termostaty elektroniczne stanowią-
ce interfejs użytkownika, poprzez który 
sterujemy pracą urządzenia. Termostaty 
posiadają szerokie możliwości programo-
wania, z których najważniejsze to: nasta-
wa żądanej temperatury, programowanie 
tygodniowe z możliwością ustawienia do 
6 zmian na dobę, funkcja urlopu, funkcja 
przeciwzamrożeniowa oraz regulowa-
na wartość histerezy. Dostępne są dwie 
wersje wykonania termostatów Sofath: 
przewodowe ST202 i bezprzewodowe 
SWT202. Bezprzewodowe dają nam moż-
liwość zmiany miejsca ustawienia termo-
statu, który w każdym przypadku powi-
nien znajdować się w miejscu najbardziej 
reprezentatywnym z punktu widzenia po-
miaru temperatury.

Regulacja temperatury pomieszczeń

Porady eksperta
Regulacja temperatury w pomiesz-

czeniach ogrzewanych pompami ciepła 
Sofath, zależy od wybranego modelu 
pompy ciepła. W pompach ciepła typo-
szeregu Natea, spośród różnych dostęp-
nych konfiguracji sterowania, najczęściej 
stosowany jest jeden lub dwa termostaty 
dla danego budynku. W przypadku typo-
szeregu Caliane i Termeo termostatów re-
gulujących może być maksymalnie tyle, ile 
jest ułożonych pętli wodnego ogrzewania 
podłogowego. Jednak praktycznie stoso-
wane jest do 4 termostatów na budynek. 
Typoszeregi Caliane i Termeo dodatkowo 
posiadają sterowniki mikroprocesorowe, 
które maja możliwość pracy z krzywą 
grzania, czyli tzw. „pogodówką”. Funkcja 
ta polega na uzależnieniu temperatury 
w instalacji wodnego ogrzewania pod-
łogowego od temperatury zewnętrznej, 
czyli pośrednio od wielkości strat ciepła 
budynku. Rozwiązanie takie pozwala na 

optymalizację pracy pompy ciepła, co 
prowadzi do zmniejszenia poboru energii 
elektrycznej oraz uzyskania lepszej war-
tości współczynnika COP oraz obniżenia 
kosztów ogrzewania.

Rafał MagieRa – Sofath

Rozmowa z Jackiem Piotrowskim, 
współwłaścicielem firmy Interm-Geo 
– Autoryzowanym Koncesjonerem So-
fath na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego.


