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Wstęp

Żyjemy w regionie o klimacie umiarkowanym, w którym  przez 7 miesięcy w roku
jesteśmy skazani na ogrzewane naszych użytkowych lokali. Nie zależnie jaki rodzaj
ogrzewania  stosujemy  węgiel,  olej,  gaz  czy  prąd  podwyżek  nie  zatrzymamy.
Najmniej popularnym ogrzewaniem ze względu na koszty jest elektryczne i mogłoby
się  wydawać,  że  ten  rodzaj  ogrzewania  pozostanie  niszowy.  Ale  na  przeciwko
wychodzi nowa technologia elektrycznego ogrzewania, która znacznie obniża koszty
i co również bardzo istotne poprawia znacznie standard życia.  Ta nowa technologia
to ogrzewanie na podczerwień (IR). 

Co to jest i na czym polega?

Ogrzewanie  na  podczerwień  (IR-infrared) polega  na  promieniowaniu  fal
elektromagnetycznych.  W podobny  sposób  zachowuje  się   słońce,  które  emituje
ciepło przy pomocy fal elektromagnetycznych na powierzchnię Ziemi. Warto sobie
przypomnieć „stary dobry piec kaflowy”. Silna emisja ciepła pieca ogrzewała strony
wewnętrzne  ścian,  podnosząc  temperaturę  ich  powierzchni  pozostawiając  jednak
powietrze  w pomieszczeniu  chłodnym.  Żadne inne  urządzenie  nie  ma  tak  dobrej
reputacji. 
Podobnie  działa  grzejnik  na  podczerwień  przekazując  ciepło  bez  ogrzewania
powietrza bezpośrednio do ciała wywołując przyjemne uczucie kojącego  ciepła. W
przeciwieństwie do tradycyjnego ogrzewania nie produkuje „gorącego powietrza”. 
Fale  elektromagnetyczne emitowane przez  grzejnik  ogrzewają  ściany,  przedmioty
oraz  osoby  i  zwierzęta  następnie  oddają  nagromadzone  ciepło,  dzięki  czemu
uzyskiwany jest w pomieszczeniu przyjemny komfort termiczny. 

Czym różni się ogrzewanie na podczerwień od konwencjonalnego?

Ogrzewanie  konwencjonalne  (tradycyjne)  jest  oparte  jest  cyrkulacji  powietrza.  I
zgodnie z zasadą krążenia powietrza w pomieszczeniu, ciepło unosi się pod sufit,
natomiast zimne powietrze powstaje przy podłodze rys. B. Przez cyrkulację wzbijany
jest  kurz,  co  doprowadza  do  krążenia  w  powietrzu  kurzu  oraz  bakterii.  Inną
charakterystyczną cechą jest kolejność przekazywania energii cieplnej. 
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W pierwszej kolejności ciepło zgromadzone w ośrodku grzewczym (grzejnik) jest
przekazywane  do  powietrza,  następnie  po  upływie  dość  długiego  czasu  jest
przyjmowane  przez  ciała  stałe  i  organizmy  żywe.  Przy  ogrzewaniu
konwencjonalnych występuje duża różnica temperatur rys. B. Wysuwa się wniosek,
iż konwencjonalna zamiana energii w ciepło nie jest szczególnie efektywna.
A jak  działa  ogrzewanie  na  podczerwień?  Podstawowa  cecha  to  brak  cyrkulacji
powietrza. Grzejnik przy pomocy promieniowania przekazuje ciepło do ciał stałych i
organizmów żywych, które oddają nagromadzone ciepło i  ogrzewają powietrze w
pomieszczeniu. Różnica temperatury jest znikoma ok. 2 stop. C rys. A. W efekcie do
czynienia mamy z dwoma rodzajami ciepła: 

– bezpośrednie ciepło emitowane przez panele ;

– pośrednie ciepło oddawane przez ściany, osoby oraz przedmioty.

Dzięki temu temperatura odczuwana jest o ok. 2-3 stopnie wyższa niż temperatura
rzeczywista - już dzięki temu oszczędzamy energię!

Zalety stosowania ogrzewania na podczerwień

Nie często,  ale w życiu nastają takie chwile,  gdy musimy podjąć ważną decyzję,
której skutki będą miały wpływ na nasze życie przez najbliższe kilkanaście a nawet
kilkadziesiąt  lat.  Taką  ważną  decyzją  może  być  wybór  ogrzewania  w  naszym
mieszkaniu lub domu. Każdy rodzaj ogrzewania posiada zalety i wady. 
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Zalety ogrzewania na podczerwień
-zyskujemy dodatkowy obszar  użytkowy (np.  po piecu kaflowym w      starym
budownictwie, po miejscu na opał),
-brak dodatkowych kosztów np. na konserwację i przeglądy pieca i komina,
-brak strat ciepła (brak linii przesyłowych, brak cyrkulacji powietrza)
-długa żywotność,
-łatwy montaż,
-zasilanie 230 V
-pozwalają  na  szybkie  ogrzanie  także  wychłodzonych  pomieszczeń  –  ciepło
odczuwane jest zazwyczaj do 30 minut od uruchomienia panelu,
-duży  wybór  (metalowe,  ceramiczne,  z  nadrukiem jako  obraz,  sufitowe,  ścienne,
łazienkowe itp.)
-energooszczędność  uzyskuje  się  dzięki  wysuszonym  murom,  które  pochłaniając
energię z panel.  Dzięki temu obniża się przewodność ciepła ścian,  a tym samym
zapotrzebowanie na ciepło. Obniżenie temperatury o 2°C oszczędzamy energii ok.
10%,
-ekologiczne ponieważ brak szkodliwych emisji, brak zużycia tlenu i wydzielania się
szkodliwych substancji,
-zdrowotne  ponieważ  brak  cyrkulacji  powietrza  zapobiega  przed  wzbijaniem  się
kurzu, co pozytywnie wpływa na alergików, większa wilgotność powietrza,
-ekonomiczność  polega wchłanianiu prawie  100%  ciepła  w  miejscu  jego
wytworzenia ponieważ nie tworzy warstw powietrza
-posiada  możliwość  regulacji  zapotrzebowaniem  na  energię  przy  pomocy
regulatorów czasowych.

Wady ogrzewania na podczerwień
-zasilnie prądem elektrycznym (przerwy w dostawach prądu),
-brak możliwości akumulowania ciepła jak w przypadku pieców akumulacyjnych,
-wyższy koszt inwestycji,
-nie  mogą  być  wykorzystywane  do  ogrzewania  np.  wody  –  konieczne  staje  się
znalezienie drugiego źródła energii,
-ich  skuteczność  oraz  energooszczędność  maleje  w  przypadku  źle  dogrzanych
pomieszczeń 
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Zdrowe czy szkodliwe

Promieniowanie  podczerwone  jest  to  część  widma,  niewidocznego  dla  oczu,  ale
odczuwalnego dzięki ciepłu, które emituje. Jego naturalnym źródłem jest Słońce.
Jak to wygląda z punktu naukowego? Jeżeli chodzi o szkodliwość promieniowania
podczerwonego, to nie ma takich badań, które potwierdzają szkodliwość dla zdrowia.
Natomiast  można  odnaleźć  badania,  które  wskazują,  że  wartości  promieniowania
emitowanego z promienników nie są szkodliwe.
Parametry stosowane w promiennikach jak np. moc emitowana, czy wartości pola
magnetycznego  są  tak  dobierane,  aby  były  w  pełni  bezpieczne.  Potwierdzają  to
niezależne badania, przedstawiane przez producentów.
Ciepło powstałe w skutek promieniowania podczerwonego jest  łagodne,  zdrowe i
zapobiega  pleśni.  Nie  występuje  zjawisko  suchego  powietrza  jak  np.  przy
tradycyjnym ogrzewaniu. Ciepło powstałe wskutek promieniowania podczerwonego
nie podrażnia błon śluzowych.

Jak promieniowanie podczerwone działa na żywy organizm?  W tkance biologicznej
wywołuje przede wszystkim reakcje termiczne. Dzięki temu rozszerza ono naczynia
krwionośne  skóry  i  wywołuje  reakcje  ze  strony  głębiej  położonych  naczyń,
zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, działa przeciwbólowo podwyższając próg
odczuwania bólu, wzmaga przemianę materii oraz pobudza receptory cieplne skóry,
wpływając przez odruchy na narządy głębiej położone.

System odpornościowy
Ze względu na bezpośrednie absorbowanie ciepła z fal podczerwonych, człowiekowi
jest ciepło nawet przy niższych temperaturach, wzrasta wilgotność powietrza, która
zapobiega wysychaniu błon śluzowych.  W związku z czym uaktywnia się naturalna
ochrona przed chorobami.

Metabolizm i cholesterol
Ciepło  promieniowania  podczerwonego  ,  stymuluje  krążenie  krwi,  wpływa
pozytywnie  na  metabolizm  i  obniża  poziom  cholesterolu.  Otwiera  pory  oraz
przyśpiesza  krążenie  krwi,  co  powoduje  szybsze  wchłonięcie  preparatów
kosmetycznych  nałożonych  na  skórę,  zwiększając  tym samym ich  skuteczność  i
wspomagając wnikanie do skóry substancji. Skóra zyskuje zdrowy koloryt, staje się
gładka i aksamitna. 
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Mięśnie i bóle mięśni
Ogrzewanie promieniami podczerwieni przyczynia się poprawienia się elastyczność
tkanek.  Szczególnie  ważne  przy  uszkodzonych  ścięgnach  i  mięśniach.  Obniża
napięcie  mięśni  szkieletowych,  działa  przeciwbólowo  podwyższając  próg
odczuwania bólu. Łagodzi choroby reumatyczne. Ludzie starsi mogą czerpać dużo
korzyści z promieni podczerwieni.

Redukcja wagi i cellulit
Zastosowanie promieni na podczerwień przyczynia się do wydalania szkodliwych
substancji  z  organizmu przy pomocy potu i  szybszej przemianie materii.  Szybsza
przemiana materii natomiast powoduje spalanie tłuszczu i wspomaga w odchudzaniu
i co jest najistotniejsze dla kobiet pozbywa cellulit.

Astma i alergia

Brak  cyrkulacji  powietrza,  które  nie  występuje  w  przypadku  ogrzewania
podczerwienią przyczynia się do zmniejszenia ilości bakterii,  zarodników i kurzu.
Podczerwień bezpośrednio ogrzewa ściany i dla tego pozostają suche a pleśń zostaje
wyeliminowana.  Uzyskanie  takich  warunków w pomieszczeniu  przyczynia  się  do
złagodzenia dolegliwości astmatycznych i alergicznych.

Wyliczenia kosztów ogrzewania
zaczerpnięte z internetu

Dom jednorodzinny o powierzchni 140 m²   i wysokości wynoszącej 3 m cechuje się
zapotrzebowaniem na moc grzewczą równym 8400 W, czyli 8,4 kW.
W  przypadku  gdy  mamy  pierwszą  taryfę  energetyczną,  koszty  grzewcze  będą
przedstawiały się następująco:

8,4 kW x 0,52 zł (stawka za 1 kilowatogodzinę) x 6 godzin działania x 30 dni = 786
zł/mies.  Biorąc  pod  uwagę,  że  mamy  6  miesięcy  grzewczych,  roczny  koszt
eksploatacji wyniesie 4710 zł.

W  przypadku  gdy  mamy  drugą  taryfę  energetyczną,  koszty  będą  wyglądały
następująco: 8,4 kW x 0,34 zł (stawka za 1 kilowatogodzinę) x 6 godzin działania x
30 dni = 514 zł/mies. Biorąc pod uwagę użytkowanie przez 6 miesięcy grzewczych,
roczny koszt ogrzewania domu wyniesie 3080 zł. 
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Można  zatem  przyjąć,  że  w  ciągu  roku  koszty  grzewcze  będą  oscylowały  na
poziomie  3000  zł,  a  przy  tym zaoszczędzimy  czas  i  pieniądze  na  serwisowanie
innego  systemu  grzewczego,  zaoszczędzimy  na  przeglądach,  na  dokupowaniu
różnych  elementów  potrzebnych  do  funkcjonowania  tradycyjnych  systemów
grzewczych, a także oszczędzimy miejsce, gdyż nie potrzebujemy kotłowni.

Koszt zakupu paneli na wyżej przedstawiony dom to inwestycja rzędu 16 tys.–22 tys.
zł, w zależności od rodzaju i formy wybranych paneli.
źródło

http://jakbudowac.pl/Ogrzewanie-panelami-podczerwieni-ile-to-kosztuje

Witam.  
Proszę by w tym poście nie wypowiadały się osoby, które zajmują się sprzedażą
paneli grzewczych na podczerwień! Odwiedziłem już wszystkie Wasze strony oraz
uzyskałem  kilka  szczegółowych  opracowań.
Tutaj  chciałbym,  żeby  wypowiedzieli  się  ludzie,  którzy  zainstalowali  taki  typ
ogrzewania  w  swoich  mieszkaniach  lub  domach,  mają  doświadczenie  co  do
sprawności  urządzeń  a  przede  wszystkim  kosztów  eksploatacji.  
Proszę o szczere opinie z uzasadnieniem, czy mając wybór ponowny, wybralibyście
ogrzewanie panelami podczerwieni, czy się sprawdza.

Dzień dobry, mam zainstalowane takie ogrzewanie od października 2011r, ogólnie
jestem zadowolona, wyjątek stanowiła mroźna zima , przy temperaturach -20 trudno
było nagrzać mieszkanie, maksymalna temperatura jaką można było osiągnąć to 17-
18st mimo ze ogrzewanie było nastawione na 23 szt, koszt ogrzania mieszkania 60m
wyniósł  w  tym  najzimniejszym  miesiącu  ok  1100zł  !  wiec  uważam  ze  bardzo
wysoki,  pozostałe miesiące zimowe koszt około 500zł,  (  rozliczenie z energetyką
mamy  co  miesiąc  )  zaznaczam  jednak  ze  mieszkanie  moje  jest  na  parterze  w
kamienicy i nie jest ogrzewane z żadnej strony.

ród oź ł
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/ogrzewanie-podczerwienia-opinia-osob-ktore-
maja-taka-inst-t32600#top

Zimą temperatura pomieszczeń jest zróżnicowana i zależna od pory dnia i rodzaju
pomieszczenia. Salon - od 24.00 do 17.00 18 st, w pozostałych godz. 21 st, w kuchni
tak samo. Sypialnie od 22.00 do 24.00 22 st, w pozostałych godz. 18 st. W łazience
od 20 do 24 st w zależności od potrzeb. Zaznaczam, że to odczyty z termostatów. Np.
w salonie różnica temp pomiędzy miejscem przebywania a termostatem jest wyższa
o około 2-3 st. 
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Potwierdzam, że od lutego 2011 do lutego 2012 mieliśmy taryfę G12 i za ten okres 
zapłaciliśmy 4500 zł za prąd. Od lutego 2012 przeszliśmy na taryfę weekendową i 
wyraźnie widać, że 3/4 zużycia to II taryfa a 1/4 I. Przy G12 było pół na pół. Poza 
tym w nawyk wchodzi rozsądne gospodarowanie pracami energochłonnymi (między 
14.00 a 16.00) takimi jak użycie piekarnika, dogrzewanie CWU itp. Dodam, że oboje
z małżonką paliliśmy fajki i co najmniej 2 okna były przez cały rok uchylone.
Prognoza od 13.02.2012 do 18.08.2012 opiewała na 2124,74 zł a faktyczne zużycie 
to 1745,69 zł. Dzieląc przez 6 miesięcy to 290,95 zł. Taryfa weekendowa się bardzo 
opłaca - zużyto 1255 kWh (dzień) i 2179 kWh (noc). PANELE NA PODCZERWIEŃ
TO SUPER ROZWIĄZANIE. Dwie poprzednie zimy nie były lekkie a było 
cieplutko, wygodnie, no i nie ma roboty przy piecu, węglu, drewnie itd. Do tego 
czyściutko w domu a koszty ogrzewania, jak widać dla mnie REWELACJA!
Pozdrawiam i szczerze zachęcam.
Mariusz

ród oź ł
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209788-Ogrzewaj%C4%85cy-dom-Panelami-na-podczerwie
%C5%84/page3

Ogrzewam w taki sposób 2 pokoje i nie jest to takie tanie. Żeby w pokoju było ciepło
czyli 22 stopnie to w ciągu dnia panele musiały by chodzić przez 9 godzin. Posiadam
w  2  pokojach  (27m2)razem 3  panele  po  600W.  Ogrzewanie  przez  cały  miesiąc
wyniósł  by  mnie  320zł  (3X600W średnio  9h na  dobę 1kWh=0,67zł),  a  doliczyć
jeszcze ogrzewanie nocą (...). Ogrzewam jeszcze jeden pokój piecem węglowym i
mimo że panele w ciągu dnia chodzą minimalnie a nocą normalnie to wychodzi na
miesiąc 100zł (zimą). 

ród oź ł
https://www.goldenline.pl/grupy/Zainteresowania/budownictwo-energooszczedne/ogrzewanie-podczerwienia-jakies-
opinie,3348448/

Zastosowanie i przykłady zastosowań 
 

Zastosowanie:
-w salonie (mogą być wykorzystane jako obraz),
-w łazience (jako suszarki, lustra),
-przedpokoje,
-kuchnie,
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-sklepy ( np. montaż sufitowy)
-biura,
-mieszkania w starym budownictwie (alternatywa dla pieców kaflowych),
-warsztaty małej powierzchni,
-kościoły,
-gabinety,
-sale szkolne,
-obiekty sportowe,
-obiekty przemysłowe,
-w rolnictwie (stajnie , chlewy, kurniki, szklarnie).

Przykłady zastosowań
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Pozostałe przykłady
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Produkty

Produkty firmy Stimtalux - Ukraina

Panele ceramiczno-szklane Hglass  

Kolor Biały i czarny
HGlass 6012 800 W 1200x600x8 

HGlass 5010 550  W 1000x500x8

HGlass 4012 550 W 1200x400x8 

HGlass 6060 400 W 600x600x8   

HGlass 5070 400 W 700x500x8   

Lustrzane

HGlass 6012 800 W 1200x600x8 

HGlass 5010 550  W 1000x500x8

HGlass 4012 550 W 1200x400x8 

HGlass 6060 400 W 600x600x8   

HGlass 5070 400 W 700x500x8   



Fotografia
HGlass 6012 800 W 1200x600x8  

HGlass 5010 550  W 1000x500x8 

HGlass 4012 550 W 1200x400x8  

HGlass 6060 400 W 600x600x8     

HGlass 5070 400 W 700x500x8     

Panele stalowe Hsteel

Kolor biały

ISH 250 250 W  400x560x30

ISH 450 450 W  700s560x30

ISH 600 600 W 950x560x30

ISH 750 750 W 1130x560x30

Fotografia

ISH 250 250 W  400x560x30

ISH 450 450 W  700s560x30

ISH 600 600 W 950x560x30

ISH 750 750 W 1130x560x30
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Grzejniki B  i P (przemysłowe) 

B600 600 W  1000x160x40   

B1000  1000W 1500x160x40

B1350 1300 W 1500x160x40

P2000 2000 W 1540x270x72

P3000 3000 W 1540x436x72

P4000 4000 W 1540x436x72

Produkty firmy Fenix - Czechy

   Ecosun U+300  300 W 592x592x30 

   Ecosun U+600 600 W 1192x592x30

   Ecosun U+700 700 W 1192x592x30 

   Ecosun U+850 850 W 1192x800x30 

Można malować białą farbą.

  ECOSUN 100 K 100 W 500x320x30

  ECOSUN 200 K 200 W 750x320x30

  ECOSUN 270 K 270 W 1000x320x30

  ECOSUN 330 K 330 W 1250x320x30

  ECOSUN 400 K 400 W 1500x320x30

 



 Ecosun GS 300 300 W  585x585x39
biały, czarny, lustro

 Ecosun GS 600 600 W 1185x585x39
biały, czarny, lustro

Ecosun GS 850 850 W 1185x785x39
biały, czarny

 
GR 300 300 W  700x500x12 

 GR 600 600 W  900x600x12  

 GR 700 700 W  1100x600x12

 GR 900 900 W  1200x800x12

biały, czarny, czerwony, żółto-zielony, lustro      

    

     Ecosun G 300  300 W  600x600x30  

     Ecosun G 600  600 W  1200x600x30

Ecosun G lustro 300  300 W  600x600x30  

 Ecosun G 600 lustro   600 W  1200x600x30



TH 1000  1000 W  1080x140x45

TH 1500  1500 W  1580x140x45

Grzejniki przemysłowe

ECOSUN S 900  900 W 1550x150x60    

ECOSUN S 1200  1200 W 1550x150x60

ECOSUN S 1800  1800 W 1550x250x60 

ECOSUN S 2400  2400 W 1550x250x60  

 ECOSUN S 3000  3000 W 1550x350x60   

 ECOSUN S 3600  3600 W 1550x350x60   

wersja standard  i anticor

Folia podgrzewająca lustro

   ECOFILM MHF 12  12,5 W 274x252    

ECOFILM MHF 25  25 W 274x574    

ECOFILM MHF 50  50 W 524x524    

      ECOFILM MHF 100  100 W 524x1004    
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Produkty firmy Sundirect - Austria

 PE 350  350 W  600x600

PE 540  540 W  900x600

   PE 700  700 W  1200x600

      PE 1000  1000 W 1115x800

GD 350  350 W  660x660

GD 500  500 W  900x500

   GD 700  700 W  1000x800

kolor biały, czarny, czerwony

MD 350  350 W  800x750x65

  MD 500  500 W  1140x690x65

Lustro
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Produkty firmy Infrapower – Austria

   Aluminium  300 W  300x900x25 ściana

Aluminium  350 W  600x600x25 sufit

     Aluminium  400 W  300x1200x25 ściana

   Aluminium  400 W  600x600x25 ściana

Aluminium  500 W  900x900x25 sufit

   Aluminium  600 W  600x900x25 ściana

 Aluminium  700 W  600x1200x25 sufit

    Aluminium  800 W  600x1200x25 ściana

Szkło  600 W  600x900x25

  Szkło  800 W  600x1200x25

  Lustro  400 W  600x600x25

  Lustro  600 W  600x900x25

Kolor biały, czarny, lustro
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KONTAKT

F.H. Zalmir

Mirosław Zalewski

Ul. Partyzanta 16A/25

87-200 Wąbrzeźno

608403379

biuro@zalmir.pl

www.czterykaty.bazarek.pl
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