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Sabina Frysztacka Aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy lepiej 

zastosować grzejniki z nadmuchem powietrza, 

czy promienniki, należy zapoznać się z zasadami ich 

działania. Urządzenia nadmuchowe czy konwekcyj-

ne szybko podnoszą temperaturę, jednak nie jest 

ona równomiernie rozłożona. Ogrzane powietrze 

unosi się do góry, a im bliżej posadzki, tym zimniej. 

Można więc powiedzieć, że najcieplejsze powietrze 

w pewnym sensie marnuje się, gdyż nie jest potrzeb-

ne tuż pod sufitem. Ostatecznie pozostają dwa wyj-

ścia – przyzwyczaić się do pracy w takich warunkach 

albo zwiększyć moc ogrzewania, a tym samym jego 

koszty. Z kolei jeżeli wybierze się promienniki, moż-

na oczekiwać równomiernego rozkładu temperatury 

w danym obiekcie lub strefie, a także niższych opłat 

związanych ze zużyciem energii. Dlaczego tak jest? 

Poniżej kilka istotnych informacji o urządzeniach 

emitujących promieniowanie podczerwone.

Rodzaje promienników
Katarzyna Popielska Kierownik Działu Marketingu 

w firmie Cracow Consulting Company wyjaśnia czemu 

ogrzewanie promiennikowe okazuje się takie skutecz-

ne: – Zasada działania promienników podczerwieni jest 

identyczna jak Słońca, a mianowicie emitują ciepło rozcho-

dzące się pod kątem prostym do powierzchni grzewczej, 

które dociera wprost do miejsca przebywania ludzi oraz do 

miejsc, które należy ogrzać. Urządzenia te nie ogrzewają 

bezpośrednio powietrza, ale wszystko, co znajduje się w ich 

strefie grzewczej. Oznacza to, iż nie tracimy energii na 

ogrzanie całej kubatury. Promienniki ciepła oddają energię 

bardzo dobrze pochłanianą przez większość materiałów. 

Ogrzewanie promiennikowe różni się od ogrzewania na-

dmuchowego lub konwektorowego, tym że ciepło pozostaje 

w miejscach, które należy ogrzać, a nie unosi się do góry 

jak przy nadmuchu powietrza, które unosi kurz oraz ciepłe 

powietrze do góry, pogarszając komfort cieplny. 

Promienniki

Wraz z nadejściem jesieni robi się coraz chłodniej, 
a w związku z tym niezbędne staje się korzystanie z rozwiązań 
pozwalających na ogrzanie mieszkania czy domu. Jednak 
odpowiedni komfort cieplny powinni mieć oczywiście 
również pracownicy zakładów przemysłowych. Żeby w halach 
produkcyjnych panowała właściwa temperatura, a zarazem 
koszty jej zapewnienia nie były zbyt wysokie, przedsiębiorcy 
stawiają na ogrzewanie pomieszczeń ciepłym powietrzem lub 
promieniowaniem podczerwonym.
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Z kolei Piotr Wroński Brand Menager w firmie 

TEO TERM dokonuje następującego rozróżnienia: 

– Promienniki dzielimy ze względu na sposób zasilania 

i tutaj można wymienić urządzenia elektryczne, gazowe 

i wodne, jak również ze względu na długość emitowa-

nych fal (emisja maksimum energii z emitera w danym 

zakresie widma elektromagnetycznego) – promienniki 

krótkofalowe, średniofalowe i długofalowe. Ponadto 

dostępne są warianty stacjonarne oraz mobilne.

Promienniki, które podłącza się do źródła prądu 

mają temperatury pracy powierzchni grzewczych 

od 70 do 1400°C. W zależności od nich mamy różne 

długości fali podczerwonej – im wyższa temperatura, 

tym krótsze jest promieniowanie. Czyli urządzenia 

te rozgrzewają się do bardzo wysokiej temperatury 

i zaczynają emitować promieniowanie podczerwo-

ne. Promienniki oferowane przez firmę Eko Energia 

mogą być używane w dowolnej konstrukcji o wyso-

kości stropu od 3,5 do 10 m. Element grzejny to ce-

ramiczna płyta, specjalnie wykończona jeśli chodzi 

o powierzchnię grzewczą. Technologia ta umożli-

wia osiągnięcie absolutnie wyjątkowych wartości 

w zakresie pobranej mocy i oddania jej jako ciepła 

do pomieszczenia. Panele grzewcze mogą mieć moc 

od 0,9 do 3,6 kW. Oprócz standardowego wykończe-

nia – farbą proszkową o wysokiej wytrzymałości, 

oferowane są także płyty grzewcze wykonane ze stali 

odpornej na korozję. Mają wysoką temperaturę po-

wierzchni grzewczej, ale podczas pracy nie emitują 

niepożądanego światła. Jak zapewnia Klaudia Pawli-

czek Asystent ds. marketingu i handlu w firmie Eko 

Energia: – Jest to najbardziej ekonomiczny z możliwych 

systemów ogrzewania dużych kubatur w sposób wyma-

gający utrzymania ciągłego komfortu cieplnego. Można 

wyszczególnić również lampy grzewcze na podczerwień. 

Są to promienniki, które emitują światło w mniejszym 

lub większym stopniu, zależy jaki materiał jest użyty 

do produkcji żarników. Są odpowiednie do ogrzewania 

stanowisk pracy, a nie całych hal. Zastosowanie takich 

promienników gwarantuje natychmiastowe zapewnienie 

ciepła, a ponadto ich instalacja jest szybka i tania. 

Firma Cracow Consulting Company jako jedyna 

na polskim rynku proponuje pełen zakres promien-

ników od elektrycznych poprzez gazowe oraz wodne, 

a jednocześnie dostarcza tego rodzaju urządzenia, 

zarówno elektryczne jak i gazowe, do stref zagrożo-

nych wybuchem. Dzięki bliskiej współpracy z wielo-

ma producentami potrafi rozwiązać każdy problem 

ogrzania osób oraz technologii. Promienniki mogą 

być także wykorzystywane do ogrzewania miejsc, 

gdzie występują duże przeciągi. Poza tym są odpo-

wiednie do montażu na zewnątrz, np. w miejscach 

załadunku czy na podjazdach. Urządzenia emitują 

wysokotemperaturowe ciepło w kierunku podłóg, 

ścian i innych powierzchni, gdzie jest akumulo-

wane. Można więc obniżyć temperaturę powietrza 

w pomieszczeniu, zachowując ten sam komfort 

cieplny i równocześnie zmniejszając zużycie energii 

o 25–50%. Promienniki instaluje się na wysokości 

od 3,5 do 40 m. Uchwyty mocujące są uniwersalne 

i mogą być nachylone pod różnym kątem. Nato-

miast w ofercie firmy nie brakuje też urządzeń 

elektrycznych nadających się do ogrzewania małych 

i dużych obiektów przemysłowych. Są one izolowane 

Źródło: TEO TERM
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w środku i posiadają grzałki bifilarne czyli zasilane 

jednostronnie. Nie wytwarzają pól elektrycznych czy 

magnetycznych, co jest szczególnie istotne w po-

mieszczeniach z czułą elektroniką. Mogą być monto-

wane na wysokości od 1,8 do 30 metrów od podłoża. 

Cracow Consulting Company jest również 

dystrybutorem promienników gazowych ceramicz-

nych własnej marki, które sprzedaje w połączeniu 

z wentylacją wyporową. Urządzenia gazowe zasilane 

są energią powstającą podczas spalania gazu. Proces 

spalania zachodzi na płytkach ceramicznych w bar-

dzo wysokiej temperaturze, co daje prawie zupełne 

spalanie. Firma oferuje modele do stałego mon-

tażu oraz mobilne. Urządzenia stacjonarne mają 

mocną obudowę wykonaną z blachy nierdzewnej, 

w związku z tym mogą być one niezwykle przydatne 

podczas wykonywania pracy w ciężkich i surowych 

warunkach. 

Promienniki gazowe ceramiczne są odpowiednie 

do ogrzewania obiektów przemysłowych (fabryki, 

magazyny) oraz zlokalizowanych na otwartej prze-

strzeni stref pracy (roboty budowlane, remontowe, 

przystanki, bramy, wjazdy, wiaty). Można ich też uży-

wać do podtrzymywania temperatury maszyn lub 

podgrzewania materiałów żelazopochodnych w celu 

ochrony przed korozją. Powierzchnia grzejna/pro-

mieniująca wykonana jest w technologii specjalnych 

ceramicznych płytek mikroperforowanych. Właśnie 

tu dochodzi do spalania mieszanki gazu i powie-

trza pobranej przez elektrozawór gazowy. Zapłon 

mieszanki następuje automatycznie za pomocą iskry 

generowanej przez sterownik. Wydajność promien-

nika zależy od wielkości elementu ceramicznego, do 

wyboru jest sporo modeli. Natomiast o ile tego typu 

urządzania wymagają podłączenia do sieci gazowej, 

to w przypadku opcji mobilnej stosowane są butle 11 

i 33 kg. Całość znajduje się na solidnym wózku, który 

można swobodnie przestawiać, zapewniając komfort 

cieplny w różnych miejscach, bez konieczności 

inwestowania w stałe ogrzewanie. Konstrukcja ma 

skręcające koła, które da się też zablokować. Ponadto 

można swobodnie zmieniać kąt nachylenia pro-

miennika i regulować wysokość emisji fal od 1,30 do 

2,20 m. Powierzchnia grzejna, podobnie jak w wersji 

opisywanej powyżej, wykonana jest z mikroperforo-

wanych płytek ceramicznych. Promienniki te nadają 

się do ogrzewania stref i stanowisk pracy wewnątrz 

obiektów oraz na otwartych przestrzeniach. Mogą 

być wykorzystane także do suszenia, osuszania czy 

odmrażania. 

Ciepło ze spalania gazu w rurze stalowej 

(najlepiej odpornej na korozję w tych warunkach 

temperaturowych) jest podstawą działania gazowych 

rurowych promienników podczerwieni – wstążka 

płomienia oraz gorące spaliny podgrzewają rurę, 

która dzięki temu emituje falę elektromagnetyczną 

promieniowania podczerwonego (takiego samego jak 

to pochodzące ze Słońca). Dostępne są promienniki 

o różnych mocach, a i ową moc można w niektórych 

wypadkach regulować. Poza tym nowoczesne mo-

dele posiadają sprawność radiacyjną nawet powyżej 

80%, czyli żeby osiągnąć wysoką wydajność zuży-

wają jednocześnie stosunkowo mało paliwa. Ważne 

jest też to, że pozwalają na bardzo szybkie uzyskanie 

odczucia ciepła.

Techno Heat jest dystrybutorem gazowych ruro-

wych promienników podczerwieni, produkowanych 

przez amerykańską firmę Roberts-Gordon Inc. (typu 

U, liniowe typu ST, podwójne liniowe typu DL, syste-

my wielopalnikowe typu MB oraz systemy ciągłe typu 

CoRayVac). Jak informuje Monika Olasik Doradca 

Techniczno-Handlowy w firmie Techno Heat: – Modele 

rurowe typu U o skoncentrowanej intensywności promie-

niowania są idealne do ogrzewania powierzchni wyma-

gających bardziej intensywnego grzania, a promienniki 

liniowe doskonale sprawdzają się w obiektach, w których 

niezbędne są promienniki o zwiększonym obszarze 

oddziaływania. Największą możliwą powierzchnię ogrze-

wania gwarantują natomiast modele podwójne liniowe. 

Wszystkie promienniki produkowane przez Roberts-Gor-

don Inc. (USA) charakteryzuje wysoka klasa zastosowa-

nych materiałów, duża łatwość instalacji oraz możliwość 

stosowania wielu różnych wariantów odprowadzenia 

spalin (układy izolowane, koncentryczne, wielopalnikowe 

z kolektorem spalin). Systemy wielopalnikowe i syste-

my ciągłe umożliwiają bardziej równomierny rozkład 

temperatury w ogrzewanym obiekcie oraz zdecydowane 

zminimalizowanie ilości kominów do odprowadzenia 

spalin z wielu palników promiennikowych.

Ciepło przepływające przez rury urządzeń 

zapewniających równomierny rozkład temperatury 

Źródło: Cracow Consulting Company
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w zakładzie, może być wytwarzane dzięki podłącze-

niu do instalacji gazowej, ale promienniki bywają też 

zasilane przez wodę. W tym miejscu warto zazna-

czyć, że mogą być one stosowane w obiektach, gdzie 

ze względu na charakter pracy występuje zagrożenie 

pożarowe. Urządzenia te najczęściej zasilane są 

ciepłą wodą z kotłowni. Oczywiście powinna być 

podgrzana do takiej temperatury, która jest wyma-

gana by promiennik spełniał swoje funkcje. Należy 

pamiętać, że moc grzewcza urządzeń wodnych 

zależy wprost od temperatury wody zasilającej – im 

wyższa, tym mocniej grzeje promiennik.

W przypadku tego wariantu niezbędne jest 

uwzględnienie rozwiązania podgrzewającego wodę 

oraz instalacji doprowadzającej ją do urządzenia 

emitującego ciepło. Promiennik wodny ma postać 

długiej płyty, zrobionej z wytłoczonej stali, przytwier-

dzonych do niej rur, kolektorów i izolacji. Systemy te 

sprawdzają się w fabrykach, ale również w biurach, 

których nie może w końcu zabraknąć w przed-

siębiorstwach. Alternatywą nadającą się m.in. do 

pomieszczeń biurowych są infrapanele na pod-

czerwień, które należy podłączyć do źródła prądu. 

Mogą być one montowane na suficie albo na ścianie. 

Jednak warto brać pod uwagę, że powierzchnia infra-

paneli może nagrzewać się nawet do 100oC.

Wyżej była już mowa o podziale promienników 

w zależności od długości fal i dlatego dobieramy je 

do miejsca ich zastosowania. Jeżeli poszukiwane jest 

urządzenie odpowiednie do biura, to należy zdecy-

dować się na wariant długofalowy czyli niskotempe-

raturowy. Temat rozwija Michał Bartocha Właściciel 

firmy GLOBAL: – Jeśli ogrzewane w sposób ciągły ma 

być mieszkanie, biuro, gabinet, sklep, a także warsztat 

lub hala i ponadto na całej przestrzeni ma być utrzymy-

wana zadana temperatura (kontrola za pomocą termo-

statu), proponuję promienniki długofalowe. Wśród nich 

można wymienić jeszcze modele domowe i przemysłowe. 

Z kolei promienniki krótkofalowe sprawdzą się wówczas, 

gdy ogrzewany ma być obiekt o dużej kubaturze.

Kiedy i jakie promienniki stosować 
w obiektach przemysłowych?
Na pytanie czy lepiej wyposażyć obiekt w urządzenia 

długofalowe, czy krótkofalowe nie ma jednoznacz-

nej odpowiedzi. Najpierw należy określić potrzeby 

klienta. Bywa, że zapewnienie wyższej temperatury 

niezbędne jest tylko w określonych częściach zakła-

du. Wtedy warto wybrać promienniki krótkofalowe, 

które dają możliwość korzystania z ogrzewania 

punktowego. Urządzenia te zapewniają wówczas 

optymalne efekty termiczne, tym bardziej, że pro-

centowy udział promieniowania jest naprawdę wy-

soki, wynosi bowiem 94% (IR-A 34%, IR-B 50%, IR-C 

10%). Jednak w ich przypadku nie można regulować 

wysokości temperatury. W związku z tym w sytuacji, 

gdy klientowi zależy na rozwiązaniu, dzięki któremu 

cała hala zostanie ogrzana w równomierny sposób, 

a zarazem będzie można regulować temperaturę za 

pomocą termostatu, warto wziąć pod uwagę zain-

westowanie w urządzenia długofalowe. Natomiast 

należy uwzględnić to, iż wymagają zaangażowania 

nieco większej mocy.

Firma TEO TERM, która działa w branży od 2000 

roku i jest jednym z największych producentów 

europejskich, zajmuje się również projektowaniem 

systemów grzewczych opartych na promiennikach. 

Używane jest do tego specjalistyczne oprogramowa-

nie INFRACAD. Zdaniem przedstawiciela firmy Piotra 

Wrońskiego promienniki powinny być stosowane 

wtedy, gdy zaistnieje przynajmniej jeden z poniż-

szych czynników (a im więcej, tym większa opłacal-

ność systemu): 

• hala wielkokubaturowa o wysokości powyżej 3 m;

• obiekt słabo izolowany lub bez izolacji;

• obiekt użytkowany czasowo;

• obiekt ogrzewany strefowo lub wręcz stanowi-

skowo.

Monika Olasik dodaje: – Na promienniki przemy-

słowe warto zdecydować się wtedy, gdy zależy nam na 

niskiej bezwładności systemu grzewczego, w przypadku 

wysokich obiektów (nie jest ogrzewana wówczas cała 

kubatura obiektu, tylko głównie strefa przypodłogowa 

i zużycie paliwa jest znacznie mniejsze) oraz wtedy, gdy 

zależy nam na małym unoszeniu kurzu.

Pozostaje jeszcze pytanie, który rodzaj pro-

mienników – elektryczne, gazowe czy wodne, jest 

najlepszy? Można prowadzić tu spekulacje, które są 

najbardziej efektywne, najtańsze w eksploatacji lub 

najłatwiejsze w montażu. Natomiast przykładowo 

o ile korzystając z urządzeń gazowych lub wodnych 

zwykle płaci się mniej niż wówczas, gdy wybierze się 

promienniki elektryczne (ale nie w każdych okolicz-

nościach, a ponadto i tak wszystkie trzy okazują się 

bardziej opłacalne od ogrzewania konwekcyjnego), to 

te ostatnie są naprawdę wydajne i nie wymagają zbyt 

wysokich nakładów inwestycyjnych. Za to trzeba się 

na nie przygotować stawiając na opcję wodną, która 

wymaga korzystania z systemu podgrzewającego 

wodę i doprowadzającego ją do promienników. Z ko-

Źródło: Techno Heat
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E lei jeśli wybór padnie na urządzenia gazowe, należy 

liczyć się ze skomplikowanym montażem. Dlatego 

też Monika Olasik twierdzi, iż to jaki typ promienni-

ka sprawdzi się najlepiej w danym obiekcie, zależy 

między innymi od jego wysokości, charakteru jego 

przeznaczenia oraz wymaganego sposobu ogrzewa-

nia (równomierne ogrzewanie całości czy ogrzewanie 

stanowiskowe – wybranych części obiektu). Oczywi-

ście kluczowe jest również to, jakim źródłem energii 

dysponuje zakład i czy konieczne okazuje się stałe 

utrzymanie komfortu cieplnego, czy też nie. Niezwy-

kle ważna jest także jakość urządzenia, w tym mate-

riały z jakich promiennik został zbudowany: antyko-

rozyjność rury promieniującej, wysoki współczynnik 

odbicia promieniowania przez reflektory promien-

nika, co rozwiązuje problem znaczących strat ciepła 

itd. Warto dodać, iż nie ma żadnych ograniczeń co do 

wielkości ogrzewanej powierzchni – wszystko zależy 

od ilości i mocy promienników, oraz od gęstości 

ich rozmieszczenia. Jednocześnie z długoletniego 

doświadczenia firmy Techno Heat wynika, iż zdecy-

dowanie częściej niż inne urządzenia wybierane są 

promienniki gazowe rurowe. Jest to spowodowane 

chociażby faktem, iż zakres ich jednostkowej mocy 

jest naprawdę duży (od 10 kW do nawet 100 kW), po-

nadto przy dużych mocach jednostkowych oraz gdy 

zostaną wysoko zainstalowane są bardzo skuteczne, 

oddziałują na większą powierzchnię ogrzewanego 

obiektu. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa również 

dostępność i cena paliwa gazowego, w porównaniu 

z innymi nośnikami energii wykorzystywanymi 

w promiennikach. 

Zalety ogrzewania promiennikowego
Każde przedsiębiorstwo powinno samodzielnie lub 

z pomocą specjalistów zastanowić się nad tym, na 

ile użycie promienników będzie opłacalne w jego 

przypadku. Z pewnością warto wziąć pod uwagę 

rozmaite korzyści wynikające z używania tych 

urządzeń, tym bardziej, że mogą dotyczyć zarówno 

pracowników oraz właścicieli fabryki, jak i osób, 

które mają z nią niewiele wspólnego. Chodzi o to, że 

stosowanie ogrzewania promiennikowego ma pozy-

tywny wpływ na środowisko naturalne. Katarzyna 

Popielska podaje następującą listę zalet korzystania 

z urządzeń emitujących promieniowanie podczer-

wone:

• równomierny rozkład temperatur w obiekcie,

• możliwość tworzenia stref o różnej temperaturze,

• ogrzewanie stref i stanowisk pracy,

• duża wydajność i oszczędność systemu (bywa, że 

nawet do 50%),

• ekologia,

• ciepłe podłogi i ściany,

• system bezawaryjny, awaria jednego urządzenia 

nie jest awarią całego systemu,

• system grzewczy polecany alergikom,

• bezobsługowość działania, możliwość programo-

wania czasu pracy ogrzewania. 

Warto wymienić jeszcze plus polegający na 

tym, że ciepło zaczyna być odczuwalne zaraz po 

włączeniu promiennika, czyli faktycznie na czas 

nieobecności pracowników na terenie hali nie ma 

potrzeby pobierania energii. Natomiast nawiązując 

jeszcze do aspektu środowiskowego, dostępne są 

gazowe bezpłomieniowe promienniki katalityczne 

zaprojektowane w taki sposób, by można było z nich 

bezpiecznie korzystać w strefach zagrożonych wybu-

chem, przy ogrzewaniu technologii oraz w piecach 

i suszarniach. Można je znaleźć chociażby w ofer-

cie Cracow Consulting Company. Urządzenia te 

posiadają złoże nasycone jonami platyny, w którym 

zachodzi proces chemiczny. Ich działanie polega na 

katalitycznym bezpłomieniowym utlenianiu gazu 

z wydzielaniem dużej ilości cieplnej energii podczer-

wonej. Promienniki po wstępnym rozgrzaniu prądem 

do temperatury co najmniej 250°C, przełączają się 

na zasilanie gazem. Produktami utleniani są para 

wodna i dwutlenek węgla, oraz energia elektro-

magnetyczna emitowana bez emisji tlenku węgla 

CO, niespalonych węglowodorów i tlenku azotu. 

Dodatkowym atutem jest możliwość dopalenia LZO 

(lotne związki organiczne) składników farb i lakierów 

w piecach oraz przy ogrzewaniu technologii. Tak 

więc urządzenia te są bezpieczne, ekologiczne i nie 

są szkodliwe dla zdrowia.

Z pewnością zanim przedsiębiorstwo zainwestuje 

w promienniki podczerwieni, powinno gruntownie 

zbadać temat. Można wyznaczyć do tego grupę 

pracowników. Dobrym pomysłem jest również 

skorzystanie z pomocy firmy, która oprócz sprzedaży 

rozmaitych urządzeń emitujących ciepło, zajmuje 

się też dokonywaniem obliczeń zapotrzebowania 

na nie oraz dobieraniem promienników do obiek-

tów przemysłowych. Powinna ona posiadać bogatą 

wiedzę i doświadczenie, które zdobywa się przez lata 

prowadzenia działalności w branży. 
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