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Instrukcja opisuje etapy montażu poszczególnych ele-
mentów ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem 
produktów firmy Wavin.

1. Przygotowanie podłoża

2. Lokalizacja i montaż szafek rozdzielaczowych

3. Montaż dylatacji przyściennej

4. Układanie izolacji termicznej lub paneli wciskowych

5. Montaż rur na izolacji/ w panelu wciskowym

6. Montaż rozdzielacza w szafce

7. Połączenie rozdzielacza z zespołem pompowo 
mieszającym

8. Połączenie rur z rozdzielaczem

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym układane będzie ogrzewanie pod-
łogowe powinno być:

 czyste,
 pozbawione pęknięć,
 równe,
 gładkie,
 suche.

2. Lokalizacja i montaż szafek rozdzielaczowych

Wstęp

Etapy prac

Opis poszczególnych etapów  
prac montażowych

9. Montaż siłowników termicznych

10 Montaż dylatacji w przejściach przez otwory  
i pomiędzy płytami grzewczymi

11. Płukanie instalacji i jej napełnianie

12. Wykonanie próby szczelności

13. Wykonanie posadzki betonowej

14. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego 

15. Regulacja przepływu na pętlach ogrzewania 
podłogowego 

W przypadku prowadzenia instalacji elektrycznej  
w warstwie izolacji podłogi kable należy prowadzić  
w izolacji typu peschel i wzdłuż ścian. Należy tak ukła-
dać instalację elektryczną by zapobiegać nadmierne-
mu docinaniu izolacji termicznej, aby schować prze-
wody elektryczne.

Przed przystąpieniem do układania elementów ogrze-
wania podłogowego musimy najpierw zlokalizować 
miejsce, w którym będzie zamontowany rozdzielacz  
w szafce rozdzielaczowej. Informacje te zawarte są 
projekcie lub należy określić lokalizację szafki 
samodzielnie.

Rozdzielacze mogą być montowane w szafkach pod-
tynkowych, montowanych w bruzdach ściennych (mi-
nimalna grubość ściany 12 cm) i szafkach natynko-
wych (na wszystkich rodzajach ścian).
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3. Montaż dylatacji przyściennej

Dylatacja przyścienna wykonywana jest z użyciem ta-
śmy dylatacyjnej Wavin, która składa się z pianki PE 
wysokości 15 cm i grubości 8 mm. Posiada warstwę 
kleju, który ułatwia montaż taśmy do ściany. Ściana 
powinna być sucha i odpylona, aby klej umożliwił pra-
widłowe połączenie taśmy ze ścianą.

Taśma posiada fartuch foliowy, który nakłada się na 
izolacje termiczną.

UWAGA! Przy układaniu taśmy brzegowej należy 
zwrócić szczególna uwagę na dokładne ułożenie 
taśmy w narożnikach pomieszczeń. Powinna być 
ona ułożona tak, aby nie powstawały wolne prze-
strzenie pomiędzy taśmą, a stykiem ścian w na-
rożu pomieszczenia.

4. Układanie izolacji termicznej lub paneli wciskowych

Szafka podtynkowa

Do montażu szafki podtynkowej musimy wykuć w 
ścianie lub zostawić otwór w konstrukcji ściany drew-
nianej o min 2 cm większy niż wymiar szafki. Dotyczy 
to góry szafki i boków. Dół szafki należy umiejscowić 
tak, aby uwzględnić grubość izolacji układanej na 
podłodze oraz wysokość wylewki. Spód szafki powi-
nien być na wysokości posadzki bez warstwy wykoń-
czeniowej podłogi. Szafkę montujemy w bruździe albo 
za pomocą wkrętów do ściany albo z wykorzystaniem 
materiałów stosowanych do obróbki stolarki 
otworowej.

Szafka natynkowa

Do montażu szafki natynkowej potrzebujemy wkrętów 
specjalnie przeznaczonych do typu ściany. Kołki rozpo-

Zdjęcie 1.

Zdjęcie 2.

Prawidłowy montaż taśmy dylatacyjnej.

Rozwijamy taśmę, zdejmujemy pasek zabezpieczający 
klej na taśmie i dociskając przyklejamy taśmę do ścia-
ny jak pokazano na zdjęciu 2.

rowe stosujemy w ścianach murowanych. Wkręty do 
drewna w przypadku montażu szafki do elementów 
drewnianych, a wkrętów motylkowych do ścian g-k.

Montaż szafki natynkowej pokazano na zdjęciu 1.

UWAGA! Przed rozpoczęciem układania izolacji 
termicznej konieczne jest ułożenie folii izolacyjnej 
bezpośrednio pod izolacją termiczną, na chudym 
betonie. 

Wavin oferuje 4 typy rozwiązań opartych na różnej 
konstrukcji i rodzaju izolacji termicznej.

 styropian dowolnego producenta + folia do ogrze-
wania podłogowego Wavin z nadrukiem

 styropian dowolnego producenta + panele systemo-
we wciskane Wavin

 płyty systemowe Tacker (zintegrowany styropian z 
folią do ogrzewania podłogowego – wyrób w rolce)

 płyta XPS ze specjalnie żłobionymi miejscami pod 
rurę
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Poniżej opisano każdy z w/w sposobów  
układania izolacji.

Izolację w postaci styropianu, płyt Tacker czy XPSu 
układamy zawsze na folii. Pierwszy element izolacji 
układamy zaczynając od narożnika pomieszczenia i 
najlepiej od najdłuższego boku dociskając izolacje do 
ściany i taśmy dylatacyjnej. Izolacja musi być ułożona 
szczelnie, aby nie powstawały wolne przestrzenie sta-
nowiące mostki termiczne.

Styropian dowolnego producenta  
+ folia do ogrzewania podłogowego Wavin  
z nadrukiem

Styropian dowolnego producenta musi mieć gęstość 
minimum 20 kg/m3 i grubość spełniającą wymogi do-
tyczące izolacyjności podłóg zawarte w aktualnych 
Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Na warstwie styropianu 
układamy folię do ogrzewania podłogowego Wavin z 
nadrukiem rozwijając ją z rolki jak pokazano na zdjęciu 
3. Nie ma potrzeby klejenia folii do styropianu. Kolejny 
pas folii układamy w taki sposób, aby nakładały się 
krawędzie na zakład o szerokości min 5 cm. 
Zabezpiecza to przed tworzeniem się przerw pomię-
dzy folią. Kolejne pasy folii układamy też w taki spo-
sób, aby nadruk kratek pokrywał się z nadrukiem pa-
sa folii już położonej.

wypustów innego panelu. W taki sposób łączą się one 
na zakład i nie ma potrzeby klejenia ich do izolacji ter-
micznej. Panele te można docinać w zależności od 
wielkości i kształtu pomieszczenia. Połączenie paneli 
wciskanych pokazano na zdjęciu 4.

Styropian dowolnego producenta  
+ panele systemowe wciskane Wavin.

Styropian dowolnego producenta musi mieć gęstość 
minimum 20 kg/m3 i grubość spełniającą wymogi do-
tyczące izolacyjności podłóg zawarte w aktualnych 
Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Na warstwie styropianu 
układamy panel systemowy wciskany w taki sposób, 
że nakładamy na siebie jeden rząd wypustów na rząd 

Zdjęcie 3.

Zdjęcie 4.

Zdjęcie 5.

Płyty systemowe Tacker  
(zintegrowany styropian z folią do ogrzewania 
podłogowego – wyrób w rolce).

Płyty systemowe Tacker dostępne są w 2 grubo-
ściach- 3 cm i 5 cm. Pod tymi płytami przy podłodze 
na gruncie lub nad pomieszczeniami nieogrzewanymi 
musi być ułożony styropian o gęstość minimum 20  
kg/m3 i grubość spełniającą wymogi dotyczące izola-
cyjności podłóg zawarte w aktualnych Warunkach 
Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  Dopiero na ten styropian kładziemy pły-
ty styropianowe Tacker w taki sposób, aby były ułożo-
ne szczelniej, a fartuch folii wychodzący poza styro-
pian nakładał się na kolejny pas płyty styropianowej. 
Płyty Tacker rozwijamy z rolki, które mają 10 m / 5 m 
długości i szerokość 1 m. Zastosowanie tej płyty zna-
cząco skraca czas montażu izolacji w budynku. 
Sposób rozkładania pokazano na zdjęciu 5.
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Płyta XPS  
ze specjalnie żłobionymi miejscami pod rurę

Płyty XPSu (polistyren ekstrudowany) są przygotowa-
ne specjalnie w ramach systemu ogrzewania podłogo-
wego Tempower Premium. Dostarczane są na budo-
wę w prostych płytach o grubości 3 cm lub 5 cm i 
wymiarach 240x60 cm. XPS układamy tak samo jak 
płyty styropianowe z zachowaniem dokładności ukła-
dania w taki sposób, aby wycięte rowki pod rurę były 
ułożone osiowo. Umożliwia to prawidłowy montaż rury 
w tych rowkach. Aby zachować równe ułożenie paneli 
XPS należy je wzdłuż krawędzi kleić taśmą do ogrze-
wania podłogowego. Ułożenie paneli wraz z klejeniem 
taśma połączeń paneli pokazano na zdjęciu 6.

Zdjęcie 6.

Folię z nadrukiem i krawędzie folii w połączeniach płyt 
Tacker kleimy taśmą do ogrzewania podłogowego. 
Sposób klejenia pokazano na zdjęciu 7.

Zdjęcie 7.

5. Montaż rur na izolacji/ w panelu wciskowym

Montaż rur na folii z nadrukiem.

Układamy rurę na izolacji najlepiej na liniach ciągłych 
nadruku wyznaczających prosty kierunek układania 
rur i ułatwiających układanie z zadanym odstępem od 
rur. Do montażu rury do folii używamy klipsów, które 
wciskamy ręcznie lub za pomocą narzędzia- tackera 
w rozstawie, co 70-80 cm. Montaż rury za pomocą 
tackera pokazano na zdjęciu 8. Na łukach zwiększa-
my ilość klipsów i stosujemy minimum 5 - 7 klipsów 

jak pokazano na zdjęciu 9. Takie zakotwienie rury 
umożliwia ułożenie elastycznej rury typu PERT/EVOH/
PERT w rozstawie, co 10 cm bez wyrywania rury z folii 
i izolacji.

W przypadku dużych pomieszczeń typu hala sporto-
wa, magazynowa itp. można do montażu rury użyć 
szyny montażowej przeznaczonej dla rur 16 i 20 mm. 
Szyny te mocujemy najpierw do izolacji/folii w rozsta-
wie około 80 cm, a dopiero do nich wpinamy rurę.

Zdjęcie 8. Zdjęcie 9.
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Montaż rur w panelu systemowym wciskanym

W panelu wciskanym możemy montować zarówno ru-
ry f 16 jak i 20 mm. Elastyczne rury typu PERT/EVOH/
PERT fi 16 możemy montować nawet w rozstawie, co 
10cm. Panel posiada rozstawy umożliwiające montaż 
rury od 10 cm do 35 cm co 5 cm. Montaż rury polega 
na wciśnięciu rury noga lub ręką w przestrzenie po-
między wystającymi wypustkami paneli. Pokazane zo-
stało to na zdjęciu 10.

Montaż rur w specjalnie żłobionym panelu  
izolacyjnym XPS.

Najprostszym sposobem układania rur jest wykorzy-
stanie paneli XPS, które dzięki swoim specjalnym wy-
żłobieniom wskazują drogę układania rur z zadanym 
już rozstawem. W tym przypadku bardzo trudno po-
mylić się w określaniu rozstawu rur.  
Sposób układania rur w panelu XPS pokazano na 
zdjęciu 11.

Uwaga! W technologii mokrej, przy zalewaniu rur 
betonem na panelu XPS nie kładziemy żadnej fo-
lii. XPS jest praktycznie nienasiąkliwy i nie ulega 
zawilgoceniu pochodzącemu z betonu.

Zdjęcie 10. Zdjęcie 11.

Zdjęcie 12.

6. Montaż rozdzielacza w szafce pod lub natynkowej

Rozdzielacz w szafce rozdzielaczowej montowany jest 
do 2 pionowych szyn zamontowanych w szafce. 
Każda z tych szyn jest przesuwna w poziomie, co 
umożliwia takie zlokalizowanie rozdzielacza, aby do-
datkowo móc zamontować zawory odcinające lub ze-
spół pompowo-mieszający przed rozdzielaczem. 
Rozdzielacz przykręcamy za pomocą 4 nakrętek do 
szyn tak jak to pokazano na zdjęciu 12. Po lekkim do-
kręceniu korygujemy położenie rozdzielacza, a następ-
nie przykręcamy w pozycji ostatecznej. Rozdzielacz 
może być zamontowany w szafce wraz z montażem 
szafki lub przed/po układaniu rur.

W systemie Tempower Premium, wykorzystującym 
panele XPS każdy Klient otrzymuje przy dostawie spe-
cjalne opracowanie techniczne, z obliczeniami, para-
metrami technicznymi i wskazówkami montażowymi 
instalacji ogrzewania podłogowego.
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7. Połączenie rozdzielacza z zespołem pompowo mieszającym

8. Połączenie rur z rozdzielaczem

Zespół pompowo mieszający Wavin WUM-D z elektro-
niczna pompą mieszającą posiada do połączenia z 
rozdzielaczem 2 nyple 1”. W związku z tym nie ma po-
trzeby kupowania jakichkolwiek dodatkowych łączni-
ków do montażu. Zespół pompowo-mieszający mon-
tujemy w taki sposób, aby zawór mieszający był na 
dole, a odpowietrzniki skierowane ku górze. Najpierw 
wkręcamy 1” nyple do rozdzielacza (do belki górnej i 
dolnej) częścią nypla z uszczelką. Potem używając ru-
chomych śrubunków przy zespole mieszającym do-
kręcamy go do rozdzielacza. 

Uwaga! Zawsze sprawdzamy czy wszystkie  
śrubunki w zespole mieszającym są dobrze skrę-
cone i czy podczas połączenia z rozdzielaczem 
pod śrubunkiem, a 1” nyplem znajduje się płaska 
uszczelka. Do zespołu mieszającego należy  
doprowadzić energię elektryczną z gniazdem  
z bolcem.

Aby prawidłowo połączyć rury z rozdzielaczem naj-
pierw musimy skalibrować końcówkę rury, która bę-
dzie łączona z rozdzielaczem. Kalibracja pokazana jest 
na zdjęciu 14. 

Sposób połączenia zespołu mieszającego z rozdziela-
czem pokazano na zdjęciu 13.

Zdjęcie 13.

Zdjęcie 14.

Następnie, aby połączyć rurę z rozdzielaczem, należy 
użyć złączki przyłączeniowej z pierścieniem składają-
cej się z mosiężnego pierścienia, niklowanej nakrętki 
¾” oraz mosiężnego trzpienia. Na rurę nakładamy na-
krętkę, potem przecięty mosiężny pierścień, a na koń-
cu trzpień złączki. Nakrętkę przykręcamy płaskim klu-
czem do nypla w rozdzielaczu. Połączenie rury z roz-
dzielaczem pokazano na zdjęciach 15 i 16.

Zdjęcie 15.

Zdjęcie 16.
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9. Montaż siłowników termicznych

11. Płukanie instalacji i jej napełnianie

10. Montaż dylatacji w przejściach przez otwory i pomiędzy płytami grzewczymi

Siłowniki termiczne do zamykania i otwierania po-
szczególnych pętli ogrzewania podłogowego składają 
się z 2 elementów. Nakrętki M30x1,5 służą do bezpo-
średniego nakręcenia na gwint zaworu na rozdziela-
czu, na belce dolnej, powrotnej rozdzielacza, po 
uprzednim odkręceniu białego pokrętła na zaworze 
rozdzielacza. Do tej nakrętki poprzez wkliknięcie mo-

Wykończoną instalację grzewczą należy przed urucho-
mieniem dokładnie przepłukać. Proces ten pozwala 
usunąć zanieczyszczenia, jakie mogły przedostać się 
do systemu rur w czasie robót budowlanych. 
Zwłaszcza zanieczyszczenia metaliczne mogą na sku-
tek korozji spowodować w dłuższym okresie uszko-
dzenia źródła ciepła lub grzejników.

Procedura napełnienia instalacji wodą
1. Zamknąć wszystkie obwody.
2. Otworzyć obwód, który będzie napełniany.

W przejściach rur przez otwory, drzwi i w miejscach 
połączeń dwóch płyt grzewczych rury należy prowa-
dzić w rurach osłonowych typu peschel (długość ok. 
40 cm). Rury osłonowe zamontowane są w profilu dy-
latacyjnym, a ten w listwie do tego profilu. Listwa z 
profilem dylatacyjnym przyklejone są do folii z nadru-
kiem jak to pokazano na zdjęciu 19.

cujemy sam siłownik. Siłownik za pomocą kabli łączy-
my z centralą sterującą automatyki Wavin. Każdy si-
łownik ma 2 żyłowy przewód do bezpośredniego pod-
łączenia z centralą sterującą. Montaż nakrętki na roz-
dzielaczu pokazano na zdjęciu 17, a montaż siłownika 
w nakrętce na zdjęciu 18.

Zdjęcie 18.Zdjęcie 17.

Zdjęcie 19.

3. Upewnić się, że wszystkie ograniczenia przepływu 
w obwodzie są całkowicie otwarte.

4. Podłączyć pompę zalewową do systemu.
5. Napełnić obwód wodą i zapewnić stałą cyrkulację 

wody z dużą prędkością, aby usunąć całe powie-
trze znajdujące się w obwodzie.

6. Powtórzyć kroki od 2 do 5 dla pozostałych 
obwodów.

7. Ustawić ciśnienie na poziomie 1 bara.
8. Zamknąć system i odłączyć pompę.
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12. Wykonanie próby szczelności

Instalacje grzewcze należy po ich wykończeniu, a 
przed zamknięciem przepustów i szczelin oraz wyko-
naniem prac związanych z ułożeniem jastrychu, pod-
dać dokładnej kontroli wzrokowej, ponieważ niefacho-
wo zmontowane połączenia mogą być krótkotrwale 
szczelne podczas próby ciśnieniowej. Wszystkie zain-
stalowane przewody rurowe należy zawsze poddać 
próbie ciśnieniowej. Wykończone, ale jeszcze nie za-
kryte przewody należy w tym celu napełnić wodą (za-

chować ostrożność w przypadku niebezpieczeństwa 
zamarzania).

Należy pamiętać, że zmiany temperatury otoczenia 
mają wpływ na ciśnienie. W okresie oczekiwania, kie-
dy system jest pod ciśnieniem, temperatura otoczenia 
nie może ulec zmianie.

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z poniż-
szymi formularzami.

Dane inwestora:
Imię i nazwisko:
Adres poczty elektronicznej inwestora:
Nazwa firmy:
ul.: Nr: Kod pocztowy: Miasto:
NIP: Tel.:
Miejsce zamontowania instalacji:
Imię i nazwisko:
ul.: Nr: Kod pocztowy: Miasto:
Dane wykonawcy instalacji: Data montażu instalacji:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
ul.: Nr: Kod pocztowy: Miasto:
NIP: Tel.:
Rodzaj instalacji:     zimna woda     ciepła woda     ogrzewanie grzejnikowe     ogrzewanie podłogowe/płaszczyznowe

Badania:
Instalacje należy napełnić zimną wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić:
– dla instalacji wody zimnej – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 10 barów,
– dla instalacji wody ciepłej – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 10 barów,
– dla instalacji centralnego ogrzewania – najwyższe ciśnienie robocze + 2 bary, ale nie mniej niż 6 barów. Po wykonaniu próby szczelności zaleca 

się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji.

Wybrane, w zależności od rodzaju instalacji, ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w ciągu 30 min. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może 
przekraczać 0,6 bara. W czasie następnych 2 h (w przypadku ogrzewania podłogowego 24 h) spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bara. 
Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. W przypadku wystąpienia przecieków podc-
zas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Badanie wstępne

1. Ciśnienie próbne   bar 

2. Ciśnienie po 30 min  bar 

Badanie główne (wykonać po pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym)

1. Ciśnienie próbne                                    bar

2. Ciśnienie po 2 h (24 h)*                           bar

Potwierdzenie 

 Próba szczelności przeprowadzona na gorąco w warunkach roboczych (instalacja grzewcza).

 Cała instalacja jest szczelna (spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara).     Data badania:                              

Uwagi:

Próbę przeprowadził:

 

Data i podpis

Podpis inwestora lub inspektora nadzoru: 

Data i podpis

* Dotyczy ogrzewania podłogowego. 

Protokół z próby ciśnieniowej z użyciem wody dla instalacji wody pitnej oraz instalacji centralnego ogrzewania
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Protokół próby ciśnieniowej dla badania uzupełniającego instalacji grzewczej

Próba ciśnieniowa rur grzewczych zgodnie z DIN 18380

 

Nazwa i lokalizacja budynku ...........................................................................................................

Część budynku .............................................................................................................................

Próbę wykonał ..............................................................................................................................

Wszystkie rury instalacyjne podlegają próbie ciśnieniowej zgodnie z DIN 18380. Wykonana instalacja, lecz jeszcze  

nie zakryta, zostaje napełniona wodą (pamiętać należy o ochronie przed zamarznięciem). Urządzenie do testu ciśnieniowego należy 

podłączyć do najniższego punktu badanej instalacji (np. w kotłowni).Należy używać tylko urządzeń zapewniających odczyt zmian ciśnie-

nia z dokładnością do 0,1 bara. Wodne systemy grzewcze muszą być testowane przy ciśnieniu  

2 razy wyższym niż ciśnienie robocze (lecz nie niższym niż 5 barów) w każdym punkcie instalacji. Tak szybko, jak to jest możliwe po pró-

bie ciśnieniowej z zimną wodą, system wymaga podgrzania do najwyższej temperatury obliczeniowej. Wykonuje się to w celu sprawdze-

nia, czy instalacja zachowuje szczelność przy maksymalnej temperaturze.

Ciśnienie próby: 2 x ciśnienie robocze 

Czas trwania próby: 24 godziny po uzyskaniu równowagi temperatury między rurą i medium 

Dopuszczalny spadek ciśnienia: < 0,2 bara

 

Dane z próby Rozpoczęcie próby Zakończenie próby

Data

Godzina

Ciśnienie próby

Wszystkie połączenia rur muszą być sprawdzone wizualnie

Potwierdzenie

W przypadku wyżej wymienionej instalacji nie stwierdzono żadnych nieszczelności podczas próby ciśnieniowej układu.

 Miejscowość, data, podpis       Miejscowość, data, podpis

  Firma wykonująca                 Zleceniodawca
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Parametry jastrychu cementowego

Uziarnienie kruszywa [mm] ≤ 8,0 ≤ 8,0

Ilość cementu [kg/m3] 375-425 425-475

Stosunek wody do betonu 0,55 0,70

Wytrzymałość wylewki [N/mm2] 30,0 50,0

13. Wykonanie posadzki betonowej

14. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego

Warstwa grzejna

Grubość warstwy grzejnej (jastrychu) zależy od prze-
widywanych obciążeń występujących w danym 
pomieszczeniu. 

Ze względu na wymagany równomierny rozkład tem-
peratury na powierzchni podłogi warstwa ta nie może 
być cieńsza niż 6,5 cm. Grubość warstwy jastrychu 
nad rurą powinna wynosić 5 cm. Do wykonania war-
stwy grzejnej zaleca się stosowanie jastrychu cemen-
towego, który powinien charakteryzować się uziarnie-
niem kruszywa nie większym niż 8 mm, ilością ce-
mentu 300-350 kg/m3, stosunkiem wody do betonu 
0,45 i wytrzymałością 22,5 N/mm2. W celu polepsze-
nia płynności jastrychu i dokładniejszego wypełnienia 
przestrzeni wokół rury zaleca się stosowanie środków 
uplastyczniających. Można stosować wyłącznie dodat-
ki, które nie wpływają niekorzystnie na rury grzewcze.

Celem uzyskania większej wytrzymałości wylewki ce-
mentowej niż opisana powyżej (22,5 N/mm2) należy 
skorzystać z poniższej tabeli.

W czasie wylewania jastrychu rury muszą być pod ciśnie-
niem 0,3 MPa. Jeśli układ wypełniony jest wodą, to musi 
być chroniony przed zamarznięciem.

Wygrzewanie jastrychu można przeprowadzić po jego 
całkowitym wyschnięciu w naturalnych warunkach (tj. po 
21-28 dniach).

Wykonywanie wylewki

Podczas wykonywania wylewki temperatura materiału 
i temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinny 
być niższe niż 5°C. Następnie wylewka powinna być 
utrzymywana w temperaturze przynajmniej 5°C przez 
okres nie krótszy niż 3 dni. Ponadto wylewka cemen-
towa powinna być chroniona przed przeschnięciem 
przez przynajmniej 3 dni (dłuższy okres jest wymaga-
ny w przypadku niskich temperatur lub cementów 
wolnoutwardzalnych), a następnie przed szkodliwymi 
wpływami, np. ciepła lub suszy, w celu redukcji kur-
czenia. Generalnie zapewnia się to w przypadku nie-
wielkich zamkniętych budynków.

Istnieje możliwość stosowania innych materiałów na 
wylewki, np. wylewki anhydrytowe. Grubości tych wy-
lewek i zasady wykonania wylewki podane są w nor-
mie PN-EN 1264-4.

Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna się od temperatury wody 
wynoszącej 25°C, którą należy utrzymywać przez 3 doby. 
Następnie temperaturę podwyższać o 5°C na dobę, aż 
do uzyskania temperatury maksymalnej.
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15. Regulacja przepływu na pętlach ogrzewania podłogowego

Po uruchomieniu instalacji ogrzewania podłogowego, a 
przed rozpoczęciem eksploatacji należy instalację wyre-
gulować hydraulicznie. Regulacja ta pozwoli na równo-
mierną pracę instalacji. Do regulacji służą rotametry, prze-
pływomierze zlokalizowane na górnej, zasilającej belce 
rozdzielacza. W celu regulacji należy zdjąć tworzywowy 
kapturek znajdujący się u nasady rotametru poprzez jego 
podniesienie do góry wzdłuż osi rotametru. Pod kaptur-
kiem znajduje się pokrętło, którego obroty pozwalają na 

zwiększanie lub zmniejszanie przepływu na poszcze-
gólnych obiegach ogrzewania podłogowego. Regulacja 
powinna się odbywać przy zdjętych siłownikach. Należy 
tak ustawiać pokrętła, aby wskazania na rotametrze 
pokazywały ten sam poziom. Po zakończonej regulacji 
zaleca się ponowne zamontowanie siłowników i zabez-
pieczenie pokręteł rotametrów tworzywowymi kaptur-
kami. Regulację obiegu grzewczego pokazano na zdję-
ciu 20 i 21.

Wszelkie zdjęcia maja charakter instruktażowy, a 
zawarte na nich produkty mogą różnić się od ofe-
rowanych przez firmę Wavin. Nadrzędną funk-
cję nad zdjęciami pełnią szczegółowe opisy 
poszczególnych etapów montażu ogrzewania 
podłogowego.

Zdjęcie 21.Zdjęcie 20.

Dodatkowe informacje na temat ogrzewania pod-
łogowego znajdują się w:

 katalogu Systemy Instalacji Sanitarnych i 
Grzewczych

 kartach katalogowych produktów wchodzących  
w skład ogrzewania podłogowego Wavin

 instrukcjach automatyki Wavin

 ulotkach informacyjnych ogrzewania podłogo-
wego Wavin i Wavin Tempower
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