
Ogrzewanie w systemie proKlima 
Powierzchnia górna podłogi przy proKlima jest nagrzewana tylko do momentu, kiedy pokryte 

zostaną wszystkie straty emisji ciepła. Pokrywanie strat cieplnych wentylacji następuje przez 

kontrolowany dopływ powietrza z zewnątrz, które jest wdmuchiwane do pustej przestrzeni po 

przefiltrowaniu i wyrównaniu temperatury przez odzysk ciepła i dopiero tam jest 

podgrzewane do temperatury zbliżonej do poziomu rury grzewczej.  

 

 

proKlima działa jak wielkopowierzchniowy wymiennik ciepła i ogrzewa powietrze dopiero 

podczas procesu przepływu. 

 

Oto przykład obliczeniowy dla przedstawienia wyraźniejszych zależności: 

 

Zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczenia biurowego wynosiłoby: 

qj = 25W/m²; qt = 41 W/m²; qn = 66 W/m² 

 po podstawieniu ϑFM  

 otrzymujemy  

 ϑFM = (q/8,92) 
¹‚¹

 + ϑj 

Zgodnie z tym temperatury z górnych powierzchni podłogi mogą przekazywać energię 

wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na ciepło. W konkretnym przypadku oznacza to, 

że do pokrycia   

qi + qt = qn = 66 W/m² 

potrzebna jest temperatura z górnej powierzchni podłogi:  

ϑFM = 26,2 ºC 

 

 

W przypadku proKlima strata ciepła podczas transmisji, którą należy pokryć wynosi: 

qt = 41 W/m² 

A z tym jedynie wymagana temperatura górnej powierzchni w wysokości: 

ϑFM = 24,0 ºC 

Ponieważ nie zapotrzebowanie na ciepło utracone podczas wentylacji, lecz także część ciepła 

z transmisji zostają pokryte przez medium, jakim jest powietrze, wydajność ogrzewania 

powierzchniowego może zostać zredukowana o większą część niż udział z zapotrzebowania 

na ciepło utracone podczas wentylacji. Wyliczona różnica 2,2 K temperatury górnej 

powierzchni ziemi w połączeniu z udziałem ogrzanego powietrza na pokrycie 

zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu sprawia, że średnia temperatura w porównaniu 

do ogrzewania konwencjonalnego może zostać obniżona o ok. 20-30% 

proKlima potrzebuje dlatego w porównaniu z innymi systemami grzewczymi niższych 

temperatur na dolocie średnio od 30 ºC do maksymalnie 40 ºC.  Przez to redukują się z jednej 

strony straty powstające przy dystrybucji w systemie grzewczym, z drugiej strony poprawia 

się na stałe efektywne wykorzystanie niskotemperaturowych wytwornic ciepła. W systemach 

opalanych stopień wykorzystania w skali roku zostaje podwyższony, pompy cieplne wykazują 

wyraźny wzrost stopnia sprawności.  

 

Ogrzanie pomieszczeń o wysokim, specyficznym obciążeniu grzewczym (> 100 W/m²), w 

których poza tym w celu uniknięcia niedopuszczalnie wysokiej temperatury górnej 

powierzchni, obok ogrzewania powierzchniowego muszą zostać zainstalowane dodatkowe 

statyczne grzejniki, jest możliwe dzięki samemu systemowi proKlima. 

 



Nagła termiczna zmiana obciążenia wywołuje w komponentach ogrzewania powietrznego 

funkcję szybkiego nagrzewania, przez którą system proKlima może szybciej, elastyczniej niż 

w innych systemach grzania powierzchniowego reagować na zmienne obciążenie.  

 

Dzięki podwójnej funkcji systemu podłogowego proKlima w rezultacie której powstaje 

kombinowana cyrkulacja powietrza oraz podgrzewaniu powietrza dolotowego zostaje 

dodatkowo zaoszczędzona energia grzewcza. Bilans energetyczny wykazuje, że proKlima 

przez swoją inteligentną koncepcję kombinowanego ogrzewania powierzchniowego ze 

wspomaganiem wentylacji (funkcja tandemu: system doprowadzający powietrze do pustej 

przestrzeni podłogowej oraz wielkopowierzchniowe promieniowanie ciepła w połączeniu z 

utrzymaniem stałej temperatury powietrza dolotowego) może doprowadzić powtórnie do 

znacznych oszczędności, co też jest stale wspomagane przez zastosowanie systemu 

odzyskiwania ciepła.  

 

 

W powietrzu odprowadzanym zawarte są duże ilości energii w formie wyczuwalnego, 

ukrytego ciepła (wilgoci), które można wykorzystać przez odzyskanie ciepła.  

 

W urządzeniu wentylacyjnym systemu proKlima strumienie powietrza powrotnego 

oddającego ciepło i pobierającego ciepło powietrza dolotowego napływają oddzielnie przez 

powierzchnie wymienną rekuperatora. Nie dochodzi tu do mieszania powietrza oraz do 

przenoszenia wilgoci czy też zapachów. Przy odchyleniu punktu rosy i w przypadku, gdy 

powietrze dolotowe zawiera więcej pary wodnej niż powietrze wylotowe może dochodzić w 

zimnych miejscach wymiennika ciepła do kondensacji odprowadzanego powierza. Powstałe 

w wyniku tego ciepło zostaje dodatkowo przejęte przez powietrze dopływające, stopień 

odzysku zwiększa się. 

 

Aby kondensat nie zamarzł przy temperaturach zewnętrznych poniżej -3 º C  i w celu 

wykluczenia powstania wody skondensowanej w innych doprowadzających powietrze 

częściach budowy, powietrze dolotowe zostaje podgrzane przed opuszczeniem urządzenia 

odzyskującego ciepło do temperatury minimalnej 12 º C. Dalsze podwyższanie temperatury 

powietrza dolotowego odbywa się w pustej przestrzeni podłogowej. Dlatego można 

zrezygnować z dogrzewaczy konwencjonalnych systemów wentylacji.  

 

W zależności od rozmieszczenia, proporcji powietrza i użytych komponentów do odzysku 

ciepła (krzyżowy wymiennik ciepła, rotacyjny wymiennik ciepła) zostaje odzyskanych około 

60% -90% ciepła z powietrza wylotowego do wyrównania temperatury powietrza 

dopływającego.  

 

Jakość odzyskanego ciepła h jest obliczona zgodnie z: 

h=(t2 – t1) / (t3 – t1) przykład obliczeniowy: 

Temperatura t1 powietrza zewnętrznego: -3ºC 

Temperatura t3 powietrza powrotnego 22 ºC 

Stopień odzysku ciepłego powietrza urządzenia wentylacyjnego systemu proKlima: 60% 

Temperatura t2  powietrza dolotowe 

 t2= h x (t3-t1) +t1 

  =0,60  x (22 – (-3) + (-3) 

 =0,60 x 25-3 = 12 ºC 

O ile nie zostanie podjęte podgrzewanie przez urządzenie grzewcze, do systemu podłogowego 

proKlima napływa powietrze dolotowe o temperaturze 12 ºC. Komponenty ogrzewania 



podłogowego przejmują wtedy funkcję przepustnicy strefowej do nagrzania powietrza 

dolotowego.  

 

 

Ustalenie dopływu powietrza zgodnie z liczbą osób 

 

Zależne od liczby osób ilości świeżego powietrza zawarte są w normie DIN 1946, część 2. 

Zgodnie z nią np. w teatrach, kinach, muzeach należy przeznaczyć 20 m³/h na osobę. W 

biurach, salach konferencyjnych, salach wykładowych odpowiada to 30 m³/h na osobę, w 

restauracjach 40 m³/h na osobę, a w dużych pomieszczeniach biurowych 50 m³/h na osobę. 

 

Jeżeli przewiduje się dodatkowe zanieczyszczenie powietrza, np. przez dym tytoniowy, 

dopływ świeżego powietrza powinien zostać zwiększony o odpowiednio 20 m³/h na osobę. 

 

 

 Chłodzenie w systemie proKlima 

 

W bardzo krótkim czasie systemy, w których chłodzone elementy konstrukcji 

wykorzystywane są do klimatyzowania, rozwinęły się w poważną konkurencję dla 

klasycznych systemów klimatyzacyjnych. Przede wszystkim architekci rozpoznali szybko 

złożone możliwości i zalety. 

Eht Siegmunt sp.z o.o. jest prekursorem tej uznanej technologii i konsekwentnie kontynuuje 

rozwój systemu proKlima. 

 

proKlima oferuje chłodzenie elementów konstrukcji z mechaniczną podstawową wentylacją 

powietrza przy najwyższym komforcie i wysokiej opłacalności. Podczas gdy w przeszłości w 

budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym dostarczanie ciepła jako cecha zdecydowanie 

przeważała, to z powodu optymalnej ochrony ciepła, dużych przeszklonych powierzchni i 

wykorzystywania nowoczesnych urządzeń komunikacji biurowej o dużym obciążeniu 

nagrzewania tendencja ta przesunęła się w kierunku chłodzenia względnie pokonania 

obciążeń chłodzenia. Często występują w jednym budynku równolegle względem siebie 

obciążenia cieplne i chłodzenia. Podczas gdy pomieszczenia o dużym nasłonecznieniu przez 

zysk ciepła słonecznego muszą być chłodzone do przyjemnej temperatury, to pomieszczenia o 

niskim nasłonecznieniu wymagają dogrzania. Możliwe jest też, że obciążenia cieplne i 

chłodzenia w jednym pomieszczeniu w ciągu dnia występują podzielnie. 

Rano ogrzewanie, po południu chłodzenie. Z proKlimą nie stanowi to problemu.  

 

Obok użytkowania nastawionego na chłodzenie w budownictwie przemysłowym pojawia się 

też w prywatnym budownictwie domowym jasny trend: ze względu na gorące lata ludzie 

budujący domy wyposażają je też w systemy chłodzące bez instalowania dodatkowo do 

systemu grzewczego kosztownego systemu kanałowego. 

 

Chłodzenie jest realizowane w systemie proKlima bez konstruktywnej zmiany. W tym celu 

musi być jedynie dopasowana technika urządzenia. proKlima jest zdolna do odprowadzenia 

obciążeń chłodzenia do 100 W/m². 

Analogicznie do zalet rozpoznawalnych w eksploatacji grzewczej i wentylacyjnej efektywne 

przeniesienia ciepła (efekt tandemu podłogi) pozwala na wyższe temperatury czynników 

chłodzących na dolocie o ok. 16ºC w porównaniu z innymi tradycyjnymi systemami 

klimatyzacyjnymi, w których mamy 6ºC.  



Dzięki wykorzystaniu mas akumulacyjnych rozmieszczenie wytwornic chłodu może być 

odpowiednio mniejsze i korzystniejsze pod względem kosztów. Sprzyja temu wykorzystanie 

naturalnego obniżenia ciepła (zasoby ziemi, woda gruntowa). 

 

Inaczej niż w tradycyjnych systemach klimatyzacyjnych funkcja chłodzenia w proKlima nie 

jest realizowana wyłącznie przez dostarczenie klimatyzowanego powietrza dolotowego. Rury 

grzewcze są zasilane zimną wodą i masa kumulacyjna jastrychu jest doprowadzana do 

określonego poziomu temperatury tak, aby w pomieszczeniu dochodziło do wymiany energii 

przez promieniowanie chłodzenia masy jastrychu. 

 

Za pomocą cyfrowego sterowania proKlima w każdym pomieszczeniu jest mierzona 

maksymalna temperatura górnych powierzchni i wilgotność powietrza a przez to wykrywany 

jest punkt rosy. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia punktu rosy to najpierw w 

centralnym urządzeniu wentylacyjnym powietrze dolotowe zostaje osuszone. W przypadku, 

kiedy wilgotność dalej wzrasta, podwyższa się temperaturę na dolocie: temperatura na dolocie 

jest wyregulowana do temperatury punktu rosy.  Czujnik temperatury podłogi służy także za 

ogranicznik minimum. Kondensacja wilgotności z powietrza w systemie dystrybuującym 

powietrze i na górnej powierzchni podłogi zostaje wyeliminowane. 

Tak jak w przypadku grzania obciążenie chłodzenia jest rozłożone proporcjonalnie za pomocą 

umiarkowanego nadmuchu schłodzonego powietrza jak też przez ochłodzenie powierzchni 

podłogi (chłodzenie części konstrukcji) prawie nieodczuwalnego dla użytkowników.   

Podobnie jak w nowoczesnych systemach wentylacji źródłowej powietrze płynie przez 

wyloty podłogowe i tworzy nad górna powierzchnią podłogi relatywnie stabilną warstwę, 

która w obrębie podłogi pozostaje „taflą świeżego powietrza”. W obrębie, w którym znajdują 

się osoby lub urządzenia oddające ciepło powstaje strumień konwekcyjny skierowany ku 

górze. W ten sposób dociera zimne świeże powietrze dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.  

 

Obok konwekcyjnej wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią podłogi a powietrzem w 

pomieszczeniu powierzchnia podłogi podlega wymianie przez promieniowania z pozostałymi 

częściami powierzchni otaczającej pomieszczenie jak też przedmiotami z wyposażenia i 

przyczynia się do dalszego chłodzenia.  

Rozmieszczenie wytwornic zimna nie jest też podyktowane zwyczajnymi wartościami 

maksymalnymi, lecz w istocie zdolnością akumulacyjną części konstrukcji. Wydajność 

chłodnicza agregatów, które powinny zostać zainstalowane może w zasadzie na tej podstawie 

zostać wyraźnie zredukowana. (Oszczędność nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych).  

 

proKlima – komponenty systemu podłogowego 
Najważniejszą częścią systemu proKlima jest opatentowany element konstrukcji ogrzewania 

powierzchniowego zintegrowany z systemem wolnej przestrzeni. 

 

Na płycie systemowej z antyelektrostatycznej folii polipropylenowej o grubości 1,8 mm 

znajdują się elementy pozwalające na prawidłowe poprowadzenie i umocowanie rur 

grzewczych lub chłodzących. Z kolei pod płytą systemową stożki dystansowe tworzą system 

wolnej przestrzeni.  

 

Przy wlewaniu jastrychu stożki dystansowe zostają wypełnione jastrychem, a rury grzewcze 

zostają nim otoczone. Płyta systemowa działa podobnie jak deskowanie (tracone) i stanowi 

bardzo wytrzymałą konstrukcję. 

 



Do dyspozycji są dwa typy płyt fundamentowych, które różnią się jedynie podanym 

rozstawem siatki do prowadzenia rur i wymiarem rur, który należy użyć. 

 

Opis typu:    Typ RA 10 / RA 15 

Materiał:    Folia polipropylenowa 

Wielkość płyty:   1.035 x 1.035 mm 

Powierzchnia:    1.000 x 1.000 mm 

Wymiar rury:    17 / 16 mm 

Rozstaw siatki:   10 / 15 cm 

Całkowita wysokość konstrukcji: 42 mm 

Pusta przestrzeń:   30 mm 

Klasa materiału budowlanego: B2 

Obciążenie ściskające:  5 kN / m² 

przed wlaniem jastrychu:  maks. 0,5 kN/m² 

 

 

 

 

 

Wykładziny podłogowe 

 

W przypadku ogrzewanej konstrukcji podłogi możliwe są następujące rodzaje nawierzchni 

podłogowej przy zachowaniu oporu cieplnego o wartości Rλ B ≤ 0,15m²K/W i za 

dopuszczeniem producenta: 

 

 pokrycie tekstylne (wykładzina) 

 pokrycie elastyczne (linoleum, PCV) 

 parkiet i panele 

 kafelki i płyty ceramiczne 

 kamień naturalny 

 


