Piece Robust
dla domów jednorodzinnych
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Ogrzewanie ciepłym powietrzem
Powietrze może być nośnikiem ciepła w instalacjach
grzewczych. Jest ono podgrzewane, a następnie transportowane systemem kanałów wentylacyjnych nawiewnych do pomieszczeń, gdzie oddaje swoje ciepło. Ochłodzone wraca do urządzenia grzewczego systemem kanałów wentylacyjnych wywiewnych – recyrkulacyjnych.
Wtedy ponownie podnoszona jest jego temperatura.

W Polsce próby wprowadzenia do powszechnego
użytku systemów ogrzewania powietrznego podjęto już
kilkadziesiąt lat temu. Wtedy jednak były postrzegane
jako źródło kurzu i hałasu. Te mankamenty wynikały ze
stosowania starych technologii, braku materiałów do
budowy i eksploatacji instalacji powietrznych.
Obecnie można już wykonać nowoczesną instalację
ogrzewania powietrznego, cechującą się małym zużyciem paliwa, szybkością działania, czystością i niskim
poziomem szumów.

Zalety

grzejników i instalacji wodnej (brak
• brak
wycieków, korozji)
nagrzewanie pomieszczeń (kilka do
• szybkie
kilkunastu minut)
• ogrzewanie z jednoczesną wentylacją
regulowany dopływ świeżego powietrza
• stały,
bez otwierania okien
• czyste filtrowane powietrze
• cicha praca systemu
• niskie koszty eksploatacji

Jak to działa?

• podgrzanie powietrza piecem
• transport powietrza systemem kanałów
• ogrzanie pomieszczeń
powietrza kanałami wywiewnymi do
• powrót
ponownego ogrzania

W przeciwieństwie do innych, popularnych w Polsce
systemów grzewczych, instalacje ogrzewania powietrznego z piecami nadmuchowymi można, stosunkowo
małym kosztem, doposażyć w urządzenia klimatyzacyjne poprawiające mikroklimat pomieszczeń zarówno
zimą, jak i latem.

System ten nazywany jest ogrzewaniem bezpośrednim, gdyż brak w nim czynnika pośredniego takiego, jak
np. woda lub para.
Źródłem ciepła w instalacjach ogrzewania powietrznego są najczęściej piece nadmuchowe. Mogą one być
zasilane różnymi rodzajami paliwa stałego takimi, jak:
ekogroszek, pellety, miał węglowy, ziarna zbóż, trociny.
i zrębki.

Paliwo
W zależności od wariantu pieca np.:

• węgiel
• miał węglowy
• koks
• trociny
• pellet
• odpady drzewne

Dodatkowe możliwości

• funkcja klimatyzacji obiektu
• nawilżanie powietrza

tel. +48 604 47 62 14		 +48 52 582 61 24
+48 604 47 62 15
fax +48 52 349 46 65

www.robust24.eu
biuro@robust24.eu

2
Piece oferowane przez Connectpol.eu można podzielić na dwa rodzaje:
PIECE NADMUCHOWE
– z wentylatorem tłoczącym ciepłe powietrze

PIECE Z NAWIEWEM GRAWITACYJNYM
– bez wentylatora

Piece nadmuchowe
Główne elementy systemu
•

czerpnia powietrza zewnętrznego 5 potrzebnego do
spalania i wentylacji pomieszczenia, w którym zlokalizowany
jest piec

•

piec nadmuchowy 1 opalany paliwem stałym (rodzaj paliwa
stałego może być dostosowany do preferencji użytkownika)

•

sterownik centralny 2 (standardowo jest to termostat
pomieszczeniowy z tygodniowym programatorem)

•

komin spalinowy

•

instalacja kanałów nawiewnych 3 transportujących gorące
powietrze do obsługiwanych pomieszczeń (kolor czerwony)

•

kratka wywiewna osadzona na pionie grawitacyjnym dla
wentylacji pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest piec

•

instalacja kanałów wywiewnych 4 – recyrkulacyjnych
transportujących do pieca nadmuchowego powietrze
schłodzone w pomieszczeniach (kolor zielony)

•

elementy nawiewne i wywiewne, takie jak, np. kratki lub
zawory wentylacyjne, nawiewniki sufitowe

•

ewentualne pomieszczenia pomocnicze do magazynowania
paliwa – zależy od dostępności paliwa, sposobu użytkowania
obiektu i instalacji grzewczej oraz od preferencji użytkownika

6

kanały nawiewne

6

kanały wywiewne

4

3

5

2

7

kanały wentylacyjne

1

Działanie ogrzewania z nawiewem wymuszonym

• źródłem ciepła jest piec na paliwo stałe
• piec jest sterowany przez automatykę sterownika z termostatem umieszczonym w części mieszkalnej
ciepłe z pieca pod wpływem działania wentylatora piecowego tłoczone jest do pomieszczeń kanałami
• powietrze
nadmuchowymi
(czerwonymi) zakończonymi kratkami
ogrzaniu pomieszczenia powietrze schładza się i pod wpływem podciśnienia z obiegu grzewczego jest
• po
zasysane do kanałów wywiewnych – recyrkulacyjnych
(zielonych) którymi wraca do pieca
świeżego powietrza może być uzupełnianie przez dodatkową czerpnię
widoczną na kanale
• pobieranie
zielonym w kotłowni
• kanał bocznikowy z chłodnicą (opcja dodatkowa) jest zamknięty przez przepustnicę
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kanały nawiewne
kanały wywiewne
kanały wentylacyjne
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Działanie chłodzenia z nawiewem wymuszonym

• w okresie letnim układ grzewczy może pełnić rolę układu chłodzącego (ten sam kierunek obiegu powietrza)
kanału bocznikowego
obchodzącego piec
wpięta jest chłodnica kanałowa
połączona
• do
z zewnętrznym agregatem chłodniczym
• w kanale bocznikowym umieszczony jest wentylator mniejszej mocy używany tylko w systemie chłodzenia
• w kanale bocznikowym otwierana jest przepustnica
kanale wylotowym z pieca zamykana jest przepustnica (dodatkowo zamykany jest wylot do pomieszczeń
• nagospodarczych)
• opisane ustawienie przepustnic wymusza obieg powietrza przez kanał bocznikowy z pominięciem pieca
• schłodzone powietrze jest tłoczone przez wentylator w kanale bocznikowym
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Opis systemu podstawowego
Dzięki temu, że piec posiada wewnętrzny wentylator nadmuchowy, przetłaczający ogrzewane powietrze,
można go zlokalizować w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym w domu. Należy je wyposażyć w czerpnię
świeżego powietrza, potrzebnego do procesu spalania
i wentylacji oraz kratkę wywiewną na pionie grawitacyjnym. Trzeba też wykonać komin spalinowy wyprowadzony ponad dach (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Jego przekrój zależy od mocy pieca. Długość komina
uwarunkowana jest tylko wysokością budynku, gdyż ciąg
kominowy jest zapewniony przez turbinę. Z racji zastosowania materiałów i podzespołów najwyższej jakości oraz
dzięki przemyślanej konstrukcji (m. in. odpowiednia grubość ścianek, właściwa lokalizacja wentylatora do trans-

portu ciepłego powietrza, turbiny spalin oraz wymiennika
ciepła) uzyskano nie tylko wysoko wydajne urządzenie
grzewcze, ale również wyeliminowano ryzyko przecieku
spalin do cyrkulującego powietrza. Po ogrzaniu w piecu
jest ono tłoczone kanałami nawiewnymi do pomieszczeń. W ten sam sposób ochłodzone w pomieszczeniach
powietrze jest pobierane i transportowane kanałami wywiewnymi (recyrkulacyjnymi) z powrotem do pieca. Elementami nawiewnymi mogą być kratki lub zawory wentylacyjne, ewentualnie specjalne nawiewniki sufitowe.
Projekt instalacji jest uzależniony od konstrukcji budynku i aranżacji pomieszczeń. Optymalne rozwiązanie
stanowi ulokowanie elementów nawiewnych (kratek,
nawiewników) przy ścianach zewnętrznych, w strefie
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okien. Dzięki pracy wentylatora nawiew może być prowadzony zarówno dołem, jak i górą. Preferowane są dwa
sposoby prowadzenia kanałów i lokalizacji kratek wywiewnych. Możliwe jest wykonanie tylko głównego kanału wywiewnego, zlokalizowanego w centralnej części
domu, np. w salonie lub w holu z klatką schodową. W tym
przypadku należy pamiętać o zapewnieniu przepływu
powietrza między pomieszczeniami z kratkami nawiewnymi a tym centralnym pomieszczeniem, w którym ulokowane będą kratki wywiewne.
Realizacja wywiewu może być bardziej złożona. Kanały wywiewne są doprowadzane do większości pomieszczeń, do których nawiewane jest ciepłe powietrze.
Wywiewów tych nie stosuje się w kuchni, łazience, WC,
pomieszczeniach gospodarczych lub pomieszczeniach
o małej kubaturze. Wybór sposobu realizacji wywiewu
uzależniony jest od szeregu czynników takich, jak, np.
wielkość strat ciepła (ilość powietrza nawiewanego), podział budynku na pomieszczenia, aranżacja wnętrz, a nawet preferowany sposób użytkowania pomieszczeń.
Instalacja nawiewna oraz wywiewna są zbudowane
najczęściej z typowych kanałów wentylacyjnych blaszanych (blacha stalowa ocynkowana) o przekroju prostokątnym typu A/I oraz kołowym typu Spiro. Jeżeli w pomieszczeniach występują sufity podwieszane i nawiew
oraz wywiew realizowany jest zaworami lub nawiewnikami sufitowymi, to podejścia do tych elementów wykonuje się przewodami kołowymi elastycznymi typu
Flex. Ich przekroje są tak dobierane, aby dostarczyć do
każdego pomieszczenia odpowiednie strumienie ciepła
(jego ilość zależy między innymi od ilości dostarczanego
powietrza). W celu dokonania dokładnej regulacji przepływów powietrza w kanałach montuje się tzw. przepustnice regulacyjne. To właśnie z ich pomocą ustala się osta-

tecznie wymagane strumienie powietrza. W celu zminimalizowania szumów generowanych przez wentylator
pieca oraz przez płynące kanałami powietrza stosuje się
na kanałach tłumiki akustyczne. Dodatkowe wyciszenie
uzyskuje się poprzez właściwe konfigurowanie tras kanałów wentylacyjnych. Dopełnieniem ochrony akustycznej
jest odpowiedni dobór i lokalizacja punktów nawiewnych i wywiewnych.
W celu zapewnienia właściwej czystości w instalacji
ogrzewania powietrznego piece nadmuchowe są wyposażone w filtry włókninowe montowane na wlocie
powietrza recyrkulacyjnego do pieca. Dzięki takiej lokalizacji filtrów chroni się również przed zanieczyszczeniami wentylator i wymiennik ciepła pieca nadmuchowego.
Czysty wentylator i wymiennik oznacza wysoką sprawność produkcji ciepła.
Bardzo istotnym elementem całego systemu ogrzewania powietrznego jest sterownik. Jak już wspomniano
wcześniej, standardowo stosuje się pomieszczeniowy regulator temperatury z tygodniowym programatorem.
Element ten pozwala na ustawienie wymaganej temperatury w pomieszczeniu, a także na zaprogramowanie
czasu trwania tzw. obniżenia nocnego. Oczywiście, można skorzystać z tej opcji również za dnia (np. czas pobytu
użytkowników w szkole lub w pracy).
Sterownik najlepiej montować w pomieszczeniu, które ma tendencję do stosunkowo szybkiego wychładzania
(np. pomieszczenie z dużymi przeszkleniami ścian zewnętrznych lub z dużą powierzchnią przegród zewnętrznych). Można też zastosować nieco droższy regulator
z komunikacją radiową. Takie rozwiązanie pozwoli na
późniejsze ewentualne przeniesienie regulatora do pomieszczenia, które już w czasie użytkowania domu okaże
się najchłodniejsze.

Wyposażenie dodatkowe
System ogrzewania powietrznego cechuje się dużą
elastycznością. W wersji podstawowej zapewnia wymaganą temperaturę w okresie grzewczym, a także, dzięki
filtrom, oczyszcza powietrze w pomieszczeniach. W przeciwieństwie do innych, popularnych w Polsce systemów
grzewczych, instalacje ogrzewania powietrznego z piecami nadmuchowymi można, stosunkowo małym kosztem,
doposażyć w urządzenia klimatyzacyjne poprawiające
mikroklimat pomieszczeń zarówno zimą, jak i latem.
Od wielu już lat w Polsce i na świecie, obserwuje się
tendencję do obniżania kosztów eksploatacji budynków,
w tym również domów jednorodzinnych. Stosuje się coraz doskonalsze konstrukcje ścian zewnętrznych i okien,
cechujące się coraz większą szczelnością i coraz niższym
współczynnikiem przenikania ciepła. W efekcie zarówno duże budynku, jak i małe domki mieszkalne stają się
szczelnymi puszkami, w których tworzy się atmosfera
bardzo niezdrowa dla ludzi (problem starego powietrza)

i jednocześnie szkodliwa dla konstrukcji budowlanych
(wilgoć powodująca powstawanie pleśni i grzybów oraz
korozję materiałów). W branży wentylacyjnej o takich
obiektach mówi się „chore budynki”.
W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej
stosowanym rozwiązaniem jest wentylacja grawitacyjna.
Niestety, nie w każdych warunkach poprawia ona mikroklimat wewnętrzny. W przypadku wentylacji grawitacyjnej
bywają często okresy, gdy krotność wymian w pomieszczeniu spada do zera, albo przeciwnie, jest tak duża, że powoduje niekontrolowane wychładzenie. W celu uzyskania
poprawnej i stabilnej wymiany powietrza należałoby zainstalować w budynku wentylację mechaniczną. Jest to jednak duży dodatkowy wydatek. Na szczęście, w przypadku
systemów ogrzewania powietrznego sprawę poprawnej
wentylacji pomieszczeń można rozwiązać w bardzo prosty
i stosunkowo tani sposób. Dzięki wbudowanemu w piec
nadmuchowy wentylatorowi można pobierać nie tylko
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powietrze recyrkulacyjne z pomieszczeń, ale również –
świeże powietrze zewnętrzne poprzez dodatkowy kanał
czerpny. Dzięki dodatkowym przepustnicom regulacyjnym proporcje powietrza recyrkulacyjnego i świeżego
można dopasować indywidualnie do potrzeb każdego budynku. Jego nadmiar może być odprowadzany z budynku
wentylatorem wyciągowym przez okap kuchenny i kratki
zlokalizowane w WC i w łazience.
W okresie grzewczym w domach występuje problem
niskiej wilgotności względnej powietrza wewnętrznego.
Nieprawdą jest, jakoby systemy ogrzewania powietrznego wysuszały powietrze. Zjawisko niskiej wilgotności
względnej zimą występuje w większości domów w naszym klimacie, niezależnie od rodzaju zamontowanej
instalacji grzewczej. Wynika to z praw fizyki rządzących
przyrodą. W czasie niskich temperatur zewnętrznych następuje wykraplanie się wilgoci z atmosfery – rosa, szron,
szadź; powietrze zewnętrzne ma przez to niską zawartość wilgoci. Zarówno w czasie wietrzenia, jak i w przypadku zorganizowanej wentylacji, takie suche powietrze
dostaje się do pomieszczeń. Jeżeli wilgotność względna
powietrza wewnętrznego spada poniżej 30%, pojawiają się następujące problemy: zwiększenie ilości kurzu,
wysychanie, a nawet pękanie elementów drewnianych,
tynków i płótna obrazów, wysychanie spojówek oraz
infekcje górnych dróg oddechowych. W przypadku instalacji ogrzewania powietrznego z piecem nadmuchowym można w prosty sposób zaradzić tym kłopotom.

Wystarczy w kanale nawiewnym zamontować wydajny
nawilżacz powietrza. Rodzaj zastosowanego nawilżacza i sposób sterowania nawilżaniem uzależniony jest od
wielu czynników obiektowych takich, jak: ilość obsługiwanych pomieszczeń, wymagana wydajność nawilżania,
dyspozycyjność energii elektrycznej i wody, itp.
Od kilkunastu lat w Polsce i na świecie coraz popularniejsza staje się klimatyzacja. W samochodach jest już
prawie standardem. Praktycznie każdy nowy biurowiec
jest w nią wyposażony. Pojawia się też w naszych domach.
W obiektach mieszkalnych z ogrzewaniem tradycyjnym,
żeby cieszyć się miłym chłodem w upalne dni, trzeba zainwestować spore pieniądze, np. w klimatyzatory typu
Split. Dobrej klasy klimatyzatory, tzn. takie, które będą
poprawnie i bezawaryjnie pracowały przez szereg lat,
niestety, nie są tanie. W przypadku systemów ogrzewania powietrznego z piecami nadmuchowymi wystarczy
na głównym kanale nawiewnym zamontować chłodnicę,
która będzie zasilana rurociągami freonowymi z agregatu chłodniczego zlokalizowanego obok budynku. Oprócz
tego, w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych, można zastosować tzw. by-pass z dodatkowym wentylatorem, przetłaczającym powietrze tylko w okresie letnim.
Pozwoli to na wyłączenie wentylatora zamontowanego
w piecu nadmuchowym (który z uwagi na budowę pieca
musi mieć odpowiednio dużą moc) i korzystanie z mniejszego wentylatora zamontowanego na by-passie.

Podsumowanie
Systemy ogrzewania powietrznego z piecami nadmuchowymi są bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu
rodzaju domów. Sprawdzą się nie tylko w typowych domach jednorodzinnych, ale również w modnych obecnie
mieszkaniach typu loft. Dzięki współpracy architekta
i projektanta systemu ogrzewania powietrznego można
sprawić, że instalacja będzie prawie niewidoczna tak, aby
nie zakłócać przestrzeni pomieszczeń lub wyeksponowana tak, aby podkreślać industrialny wystrój mieszkania
(np. w pomieszczeniach postindustrialnych). Ponadto,
z uwagi na fakt, iż w tych systemach nie ma wody, nie występują również problemy z bardzo kłopotliwymi przeciekami i korozją instalacji.
Z racji zastosowania w piecach nadmuchowych nowoczesnej technologii (przemyślana i solidna konstrukcja, zaawansowana automatyka) oraz dzięki użyciu do
opalania paliwa stałego, użytkownik zyskuje bardzo
tanie ogrzewanie. Oszczędności są dodatkowo optymalizowane przez dopasowanie rodzaju paliwa stałego do
możliwości użytkownika (firma Connectpol.eu produkuje piece w różnych wersjach, umożliwiających spalanie,
między innymi, węgla, miału węglowego, koksu, trocin,
pelletów, odpadów drzewnych itp.). Dodatkowe oszczędności można uzyskać w przypadku obiektów użytkowa-

nych okresowo, w których, w czasie nieobecności mieszkańców, można ogrzewanie znacznie zmniejszyć (np.
ustawić temperaturę dyżurną), albo zupełnie wyłączyć
(w systemach ogrzewania powietrznego nie ma wody,
więc nie występuje ryzyko zamarzania). Ponowne nagrzanie budynku do wymaganej temperatury może nastąpić
już w ciągu kilku do kilkunastu minut od uruchomienia
pieca. Dla porównania: w przypadku ogrzewania wodnego (grzejnikowego), uzyskanie wymaganej temperatury
może trwać od około godziny (bardzo małe instalacje
w mieszkaniach o powierzchni do około 50 m2) do kilku
godzin (duże, źle wyregulowane instalacje), a w przypadku wodnego ogrzewania podłogowego proces ten może
trwać, w skrajnych sytuacjach, nawet kilka dni!
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że systemy ogrzewania powietrznego z piecami nadmuchowymi można
w stosunkowo prosty i tani sposób doposażyć w elementy umożliwiające utrzymanie idealnego mikroklimatu pomieszczeń przez cały rok: ciepłe powietrze zimą, chłodne
latem, zawsze czyste i o idealnej wilgotności. Ten system
zapewnia nie tylko tanią eksploatację w stosunku do innych rozwiązań, ale również poprawia zdrowie użytkowników oraz żywotność wyposażenia i konstrukcji domu.
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Piece z nawiewem grawitacyjnym
Nawiew grawitacyjny (konwekcyjny) jest naturalnym
obiegiem powietrza wywołanym różnicami temperatury.

W tym systemie nie występują wentylatory do przetłaczania powietrza.

Główne elementy systemu
•

piec grawitacyjny 1 opalany paliwem stałym (rodzaj paliwa
stałego może być dostosowany do preferencji użytkownika)

•

elementy nawiewne i wywiewne takie, jak np. kratki
wentylacyjne

•

pomieszczeniowy regulator temperatury
programatorem

z tygodniowym

•

komin spalinowy

•

•

instalacja kanałów nawiewnych 3 transportujących gorące
powietrze do obsługiwanych pomieszczeń (kolor czerwony)

czerpnia powietrza zewnętrznego potrzebnego do spalania
i wentylacji pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie piec

•

•

instalacji kanałów wywiewnych 4 – recyrkulacyjnych
transportujących do pieca powietrze schłodzone
w pomieszczeniach (kolor zielony)

kratka wywiewna osadzona na pionie grawitacyjnym dla
wentylacji pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie piec

•

ewentualne pomieszczenie pomocnicze do magazynowania
paliwa – zależy od dostępności paliwa, sposobu użytkowania
obiektu i instalacji grzewczej oraz od preferencji użytkownika

2

5

5

kanały nawiewne
kanały wywiewne
kanały wentylacyjne
9

4

2
3

8
6
7

1

Działanie ogrzewania z nawiewem grawitacyjnym (konwekcyjnym)

• źródłem ciepła jest piec na paliwo stałe
jest podawane ze zbiornika
za pomocą ślimakowego podajnika
uruchamianego przez automatykę
• paliwo
sterownika z termostatem
umieszczonym w części mieszkalnej
ciepłe z pieca pod wpływem ruchów konwekcyjnych przemieszcza się samoistnie do pomieszczeń
• powietrze
kanałami nadmuchowymi
(czerwonymi) zakończonymi kratkami nawiewnymi
• powietrze ciepłe miesza się ze świeżym powietrzem zasysanym przez nawietrzaki okienne
ogrzaniu pomieszczenia powietrze schładza się i pod wpływem podciśnienia z obiegu grzewczego jest
• po
zasysane do kanałów wywiewnych – recyrkulacyjnych
(zielonych) którymi wraca do pieca
część
zużytego
powietrza
jest
wyciągana
kanałami
wentylacyjnymi
z pomieszczeń kuchennych i łazienek
•
1

6

7

2

3

8

4
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Opis systemu podstawowego
Piec z nawiewem grawitacyjnym (konwekcyjnym)
musi być zlokalizowany w piwnicy budynku. Takie umiejscowienie umożliwi właściwą cyrkulację ogrzewanego
powietrza bez użycia dodatkowego wentylatora. Pomieszczenie należy wyposażyć w czerpnię świeżego
powietrza potrzebnego do procesu spalania i wentylacji
(tzw. kanał zetowy), kratkę wywiewną osadzoną na pionie grawitacyjnym. Należy też wykonać odpowiedni komin spalinowy wyprowadzony ponad dach (tak samo, jak
w przypadku typowych kotłów opalanych paliwem stałym, gazem czy olejem). Przekrój komina zależy od mocy
pieca. Długość komina jest uwarunkowana tylko wysokością budynku, gdyż ciąg kominowy jest zapewniony
przez turbinę. Z racji zastosowania materiałów i podzespołów najwyższej jakości oraz dzięki przemyślanej konstrukcji (m. in. odpowiednia grubość ścianek, właściwa
lokalizacja turbiny spalin oraz wymiennika ciepła) uzyskano nie tylko wysoko wydajne urządzenie grzewcze,
ale również wyeliminowano ryzyko przecieku spalin do
cyrkulującego powietrza.
Powietrze ogrzane w piecu, dzięki konwekcji, unosi się
do góry – ruch powietrza jest wynikiem różnicy gęstości
powietrza ogrzanego w piecu i powietrza schłodzonego
w pomieszczeniach. Poprzez instalację, odpowiednio poprowadzonych kanałów nawiewnych, ogrzane powietrze
dostaje się do pomieszczeń. Z uwagi na specyfikę jego
transportu, kanały nawiewne są zakończone kratkami
podłogowymi lub kratkami osadzonymi w ścianach tuż
nad podłogą. Kratki nawiewne powinny być zlokalizowane pod oknami. Cyrkulujące powietrze, po oddaniu ciepła
do pomieszczenia, jest pobierane przez kratki wywiewne
i transportowane kanałem wywiewnym (recyrkulacyjnym) z powrotem do pieca. Kanał wywiewny musi być
zlokalizowany w centralnej strefie budynku (główny hol,
salon).
Ponieważ ruch powietrza jest realizowany dzięki
konwekcji ciepłego powietrza, dlatego też ewentualne

poziome odcinki kanałów nawiewnych i wywiewnych
powinny być jak najkrótsze. Przy projektowaniu i wykonaniu całego systemu należy pamiętać również o zapewnieniu przepływu powietrza między pomieszczeniami
z kratkami nawiewnymi a centralnym pomieszczeniem,
w którym ulokowany będzie pion wywiewny.
Instalacja wykonana jest najczęściej z typowych kanałów wentylacyjnych blaszanych (blacha stalowa ocynkowana) o przekroju prostokątnym typu A/I oraz kołowym
typu Spiro. Przekroje kanałów są tak dobierane, aby dostarczyć do każdego pomieszczenia odpowiednie strumienie ciepła (jego ilość zależy między innymi od ilości
dostarczanego powietrza). W celu dokonania dokładnej
regulacji przepływów powietrza w kanałach montuje się
tzw. przepustnice regulacyjne. To właśnie z ich pomocą
ustala się ostatecznie wymagane strumienie powietrza.
Ponieważ w piecu nie ma wentylatora nadmuchowego,
nie ma potrzeby stosowania ewentualnych tłumików
szumu w celu eliminacji hałasów.
Bardzo istotnym elementem całego systemu ogrzewania powietrznego jest pomieszczeniowy regulator
temperatury z tygodniowym programatorem. Element
ten pozwala na ustawienie wymaganej temperatury
w pomieszczeniu, a także na zaprogramowanie czasu
trwania tzw. obniżenia nocnego. Oczywiście można je
zastosować również na wybrane godziny dnia (np. czas
pobytu użytkowników w szkole lub w pracy). Regulator najlepiej zamontować w pomieszczeniu, które ma
tendencję do stosunkowo szybkiego wychładzania (np.
pomieszczenie z dużymi przeszkleniami ścian zewnętrznych lub z dużą powierzchnią przegród zewnętrznych).
Można też zastosować nieco droższy regulator z komunikacją radiową. Takie rozwiązanie pozwoli na późniejsze
ewentualne przeniesienie sterownika do pomieszczenia,
które już w czasie użytkowania domu okaże się tym najchłodniejszym.

Wyposażenie dodatkowe
Uzupełnieniem systemu ogrzewania powietrznego
z piecem grawitacyjnym (konwekcyjnym) jest instalacja
wentylacji. Prostym i skutecznym rozwiązaniem mogą
być nawietrzaki podokienne lub okienne (czyli montowane pod oknem lub bezpośrednio w ramie okien-

nej) dostarczające świeże powietrze do salonu, sypialni,
kuchni oraz wentylator wyciągowy, usuwający nieświeże powietrze instalacją kanałów wentylacyjnych połączonych z okapem kuchennym i z kratkami zlokalizowanymi
w WC oraz w łazience.

Podsumowanie
Systemy ogrzewania powietrznego z piecami grawitacyjnymi (konwekcyjnymi) są bardzo dobrym rozwiązaniem dla domów mieszkalnych, domków rekreacyjnych,
mieszkań typu loft, itp. Mogą być również stosowane
w większych domach mieszkalnych, w których zastoso-

wane będą duże otwarte przestrzenie. Dzięki współpracy
architekta i projektanta systemu ogrzewania powietrznego można sprawić, że instalacja będzie prawie niewidoczna tak, aby nie zakłócać przestrzeni pomieszczeń lub
wyeksponowana tak, aby podkreślać industrialny wystrój
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mieszkania (np. w pomieszczeniach typu loft). Ponadto,
z uwagi na fakt, iż w tych systemach nie ma wody, to nie
ma również problemów z bardzo kłopotliwymi przeciekami i korozją instalacji.
Z racji zastosowania w piecach grawitacyjnych (konwekcyjnych) nowoczesnej technologii (przemyślana i solidna konstrukcja, zaawansowana automatyka) oraz dzięki użyciu do opalania paliwa stałego, użytkownik zyskuje
bardzo tanie ogrzewanie. Oszczędności są dodatkowo
optymalizowane przez dopasowanie rodzaju paliwa
stałego do możliwości użytkownika (firma Connectpol.
eu produkuje piece w różnych wersja umożliwiających

spalanie między innymi węgla, miału węglowego, koksu,
trocin, pelletów, odpadów drzewnych itp.). Dodatkowe
oszczędności można uzyskać w przypadku obiektów
użytkowanych okresowo, w których, w czasie nieobecności mieszkańców, można ogrzewanie albo znacznie
zmniejszyć (np. ustawić temperaturę dyżurną), albo zupełnie wyłączyć (w systemach ogrzewania powietrznego
nie ma wody, więc nie występuje ryzyko zamarznięcia).
Ponowne nagrzanie budynku do wymaganej temperatury może nastąpić w krótkim czasie od uruchomienia
pieca.
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