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Dwie opcje pracy instalacji wodnej

P³aszczyznowe – nie tylko ogrzewanie,
tak¿e... ch³odzenie
Instalacja ogrzewania p³aszczyznowe-
go po odpowiednim dozbrojeniu mo¿e
byæ wykorzystana w upalne dni roku do
obni¿enia temperatury pomieszczeñ.
W takim wariancie, zamiast wody go-
r¹cej przez rury t³oczona jest woda
zimna (oziêbiona). Zalet¹ tego rodza-
ju ch³odzenia (w porównaniu do kla-
sycznych powietrznych systemów) jest
unikniêcie problemów zwi¹zanych
z funkcjonowaniem urz¹dzeñ mecha-
nicznie wymieniaj¹cych powietrze
wewnêtrzne.

Klasyczne ch³odzenie pomieszczeñ czêsto
mo¿e byæ zwi¹zane z niedogodnoœciami,
takimi jak m.in.: ha³as wywo³any przep³y-
wem powietrza w instalacji (ruch wymuszo-
ny za pomoc¹ wentylatorów), unoszenie
kurzu, czy te¿ nieprzyjemnie odczuwany
(jako przeci¹g) zbyt intensywny nawiew po-
wietrza do stref przebywania ludzi. 
Ch³odzenie p³aszczyznowe zapewnia natu-
ralne warunki dla ludzi przebywaj¹cych
w pomieszczeniach zamkniêtych, w któ-
rych wymiana energii miêdzy cia³em
a otoczeniem odbywa siê na drodze pro-
mieniowania.

Sterowanie za pomoc¹ 
miniwêz³a Oventrop

Wykorzystuj¹c instalacjê p³aszczyznow¹ do
grzania lub ch³odzenia, nale¿y przestrzegaæ
koniecznoœci ustalenia w³aœciwej tempera-
tury zasilania w ka¿dym trybie pracy. W tym
celu stosowaæ mo¿na odpowiednio wypo-
sa¿ony miniwêze³ regulacyjny (fot. 1), który
kontroluje temperaturê poprzez podmie-
szanie czynnika z przewodu powrotnego
z medium zasilaj¹cym. Zawór trójdrogowy
obs³ugiwany jest przez si³ownik 3-punkto-
wy (24 V), reaguj¹cy na sygna³ wysy³any
przez termostat elektroniczny (przystoso-
wany do obu trybów pracy).
Termostat pokojowy (24 V, fot. 2), który
ulokowany jest w pomieszczeniu referen-

cyjnym, rozpoczyna realizacjê po¿¹danego
trybu pracy po otrzymaniu sygna³u z od-
dzielnego prze³¹cznika (Change-Over).
W zale¿noœci od wybranej opcji termostat
steruje biegunami napiêcia pr¹du zasilaj¹-
cego napêd 3-punktowy.

Zasada dzia³ania 

Schemat pracy opisanego uk³adu wygl¹da
nastêpuj¹co:

• pocz¹tkowo odbywa siê przestawienie
prze³¹cznika Change-Over na tryb ch³o-
dzenia;

• termostat podaje do si³ownika napiêcie
wywo³uj¹ce ruch w celu redukcji i zamy-
kania przep³ywu wody przez by-pass;

• jeœli temperatura w pomieszczeniu ro-
œnie ponad wartoœæ zadan¹, nastêpuje

tzw. faza martwa – och³odzenie wody
w instalacji oraz rozruch cyrkulacji wody
oziêbionej;

• termostat odwraca napiêcie, a si³ownik
z zaworem zwiêkszaj¹ przep³yw czynnika
cieplejszego z powrotu do zasilania,
w celu zabezpieczenia przed niepo¿¹da-
nym spadkiem temperatury zasilania.

Aby zagwarantowaæ poprawn¹ pracê uk³a-
du, termostat nale¿y po³¹czyæ z czujnikami
temperatury i punktu rosy (fot. 3) na rurze
zasilaj¹cej oraz czujnikiem typu Relais, prze-
znaczonym do ewentualnego w³¹czenia
dodatkowych termostatów steruj¹cych
wydajnoœci¹ pojedynczych pêtli grzewczo-
-ch³odz¹cych, natomiast w uk³adzie 4-ruro-
wym – z napêdami (2-punktowymi) zawo-
rów prze³¹czaj¹cych. 
(Fot. Oventrop) 

Kazimierz Mróz

Schemat instalacji
1 – czujnik temperatury 

zasilania, 
2 – czujnik punktu rosy, 
3 – pompa, 
4 – napêd, 
5 – regulator centralny, 
6 – „Tri-M” trójdrogowy zawór

mieszaj¹cy, 
7 – „Tri-D” trójdrogowy zawór 

rozdzielaj¹cy

Fot. 1 Miniwêze³ regulacyjny 

Fot. 2 Termostat pokojowy 

Fot. 3 Czujniki tempera-
tury i punktu rosy

pomieszczenie
refencyjne

Relais
24 V

grz.

ch³.
grz.

ch³.


