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Grzejnik podtynkowy 3THERMO został przetestowany w berlińskim La-
boratorium Notyfikowanym WTP, Państwowym Zakładzie Higieny, a także 
w laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej oraz Politechniki Warszawskiej 
i Poznańskiej. Zdobył pierwsze miejsce podczas Międzynarodowego Forum 
Ekologicznego jako EKO INNOWACJA 2015.

1 RDZEŃ RADIATORA
Służy do transportu  pionowego energii cieplnej. W rdze-
niu wykorzystano i zastosowano technologię „heat pipe”, 
dzięki której transport pionowy ciepła, odbywa się bez 
użycia dodatkowej energii zewnętrznej, co zdecydowa-
nie zwiększa jego sprawność. Medium w stanie lotnym 
ma największe zdolności dyfuzyjne, dzięki którym nie-
zwykle sprawnie przekazuje wewnętrzną energię układu 
na konstrukcję radiatora. Transport taki pozbawiony jest 
również negatywnego zjawiska elektrostatyki.

2 ZBROJENIE
Siatka aluminiowa o bardzo  wysokim współczynniku 
przewodzenia, służy do „rozciągania” ciepła pomiędzy 
rdzeniami i przekazywaniu go do masy tynku, powodu-
jąc, że cała ściana staje się grzejnikiem. Z uwagi na swo-
ją konstrukcję (wzór Rabitza)  stanowi również zbrojenie 
dla tynku i zapobiega skurczom materiału. Siatka jest 
przeplatana pomiędzy rdzeniami  i nie łączy się z innymi 
na „sztywno” co zapobiega wewnętrznym naprężeniom 
w układzie i zapobiega pękaniom tynku.

3 KOLEKTOR WODNY

Dolna część grzejnika podtynkowego służy do ma-
gazynowania energii cieplnej, pobranej z układu c.o. 
i przekazania jej na odseparowanego od części hydrau-
licznej, radiatora. Kolektor wyposażony jest w przyłącze 
wodne (nypel Ø12) do podłączenia instalacji rurowej 
obustronnie (nie ma znaczenia z której strony jest zasila-
ny ciepłą wodą). Kolektor wodny zaprojektowany został 
w taki sposób, iż całkowicie uniemożliwia zapowietrze-
nie grzejnika.

Systemy ogrzewania płaszczyznowego to obecnie najbardziej energooszczęd-
ne formy redystrybucji ciepła. Stosunkowo prosty montaż na podłodze 
sprawił, że system płaszczyznowy rozpropagował się głównie jako układ 
ogrzewanej podłogi. Systemy ścienne z uwagi na lepszą lokalizację mogły gwaran-
tować najwyższy komfort i efektywność ekonomiczną, były stosowane rzadko 
z uwagi na ograniczenia dotychczasowej technologii oraz generowane koszty 
inwestycyjne. Dopiero nowa konstrukcja grzejników 3THERMO umożliwiła 
transport energii cieplnej w standardowej warstwie tynku (1-1,5cm) co zagwa-
rantowało najmniejszą bezwładność i najwyższą moc spośród innych syste-
mów płaszczyznowych. Obecna generacja ogrzewania ściennego 3THERMO 
stała się też bezpieczna przez co zdecydowanie poprawiła się funkcjonalność 
układu (brak potencjalnych wycieków na skutek uszkodzenia ściany, brak koli-
zji z instalacją elektryczną, itp) 

A+++

Jak to działa?

OGRZEWANIE ŚCIENNE
Najzdrowsza forma ogrzewania pomieszczeń, zalecana dla alergików. 

Wybierz dla rodziny ciepło przyszłości, energooszczędne i nowoczesne.
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Zdrowa 
technologia grzewcza

Zadbaj o swoją 
rodzinę

Czy powietrze jest dobrym magazynem ciepła? Niestety nie. Lepszym, jak wiemy z lekcji 
fizyki, jest ciało stałe, takie jak kamień czy beton. Posiadając tę wiedzę postanowiliśmy 
rozwinąć idee ogrzewania ściennego i poprawić jej dotychczasowe wady. Tak powstał 
energooszczędny system grzewczy 3THERMO. System, który nie jest siedliskiem dla ku-
rzu i bakterii, a dodatkowo zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni na ścianach. System 
absolutnie higieniczny, nie zbiera kurzu I nie wymaga czyszczenia. System, który oszczę-
dza energię cieplną, ponieważ gromadzi ją w masie betonu a nie w powietrzu, zmniejsza-
jąc straty do wentylacji. 

Zmniejszenie emisji spalin to obecnie najważniejszy cel cywilizowanego społeczeństwa. 
70% kosztów energii w naszym domu, stanowią koszty ogrzewania. Ograniczenie ich 
to milowy krok w kierunku bardziej zdrowego i czystego środowiska. Dlatego tak duży 
nacisk kładzie się na promowanie systemów grzewczych niskotemperaturowych jak 
3THERMO i innych współpracujących z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak pane-
le solarne czy pompy ciepła.

Budując dom staramy się zapewnić naszej rodzinie wszyst-
ko co najważniejsze. Bezpieczeństwo, zdrowie i odpowiedni 
komfort. Choć nie zdaje- my sobie z tego sprawy, wiele zależy 
od formy ogrzewania jaką wybierzemy dla nas i dla naszych 
dzieci.

Dlaczego ogrzewanie jest takie ważne? To w jaki  sposób ogrze-
wamy budynek wpływa na  utrzymanie właściwej wilgotności 
powietrza, którym oddychamy. W przeciwieństwie do wirusów, 
my czujemy się najlepiej, gdy wilgotność względna zawiera się 
w przedziale między 40-60%. Jesteśmy wtedy mniej podatni 
na wszelkiego rodzaju choroby, wynikające z podrażnionego 
gardła czy przesuszonej śluzówki. Możliwość oddychania wil-
gotnymi i nieprzegrzanym powietrzem, które nie miesza się 
z kurzem i alergenami poprzez urządzenia grzewcze, to war-
tość bezcenna. Tylko ogrzewanie ścienne charakteryzuje się 
takimi prozdrowotnymi właściwościami, dlatego warto o nim 
pamiętać, planując nowy dom dla swojej rodziny.

Mniejsze zużycie energii to także niższe koszty utrzymania budynku, w dodatku ogrze- 
wania najtańszym rodzajem energii, gdyż grzejnik współpracuje z każdym źródłem cie- 
pła (piecem gazowym, na eko–groszek, itp.) Konstrukcja grzejnika 3THERMO to też pro-
sty i szybki montaż. To również zwykłe tynki o typowej grubości, gdyż radiator grzejnika 
nie przekracza 9 mm, a jego szkielet stanowi siatka konstrukcyjna typu Rabitza.

Ogrzewanie ścienne to najbardziej higieniczna forma ogrzewania pomieszczeń. Brak wi-
docznych elementów systemu, czy trudno dostępnych miejsc do czyszczenia to główne 
zalety układu. 3THERMO gwarantuje, że nie będziesz potrzebować dodatkowych urzą-
dzeń jak nawilżacz czy   jonizator, aby zapewnić w swoim domu odpowiedni  i przyjazny 
mikroklimat. Koniec z przesuszonym i pełnym kurzu powietrzem.

3THERMO to nowoczesny system grzew-
czy, dlatego możesz    sterować    tempe-
raturą w swoim domu i regulować nią za 
pomocą swojego urządzenia mobilnego. 
Wejdź na stronę www.3THERMO.com i 
dowiedz się więcej.

Wyniki badań
potwierdzają 
skuteczność
3THERMO to spółka produkcyjna, która wprowadziła na rynek 
energooszczędne grzejniki podtynkowe. To innowacyjne rozwią-
zanie konstrukcyjne, zaprojektowane przez polskich inżynierów. 
Całkowicie wyeliminowało wady i utrudnienia znane z innych, 
wcześniejszych systemów ściennych.  

Wysoka sprawność aktywnego radiatora, połączona z dużą zdol-
nością akumulacji energii wewnątrz kolektora wodnego sprawi-
ła, że grzejnik podtynkowy osiąga niezwykle dużą moc jak na 
tego typu konstrukcje. Utwardzony stop aluminium plus brak 
części ruchomych, gwarantują długowieczną pracę bez koniecz-
ności serwisu.            

100%

100%

20%

40%

BEZPIECZEŃSTWO 
Brak możliwości wystąpienia 

wycieku na skutek uszkodzenia 
radiatora.

RECYKLING 
Konstrukcja grzejnika

jest jednorodna, materiał 
w całości podlega wtórnemu 

przetworzeniu.     

PRACOCHŁONNOŚĆ
Stosunek czasu montażu do 

innych systemów grzewczych. 
Montaż grzejnika w 1 minutę.

OSZCZĘDNOŚĆ
Szacowana oszczędność 

energetyczna w porównaniu 
do układów konwekcyjnych. 
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Ogrzewanie ścienne łączy w sobie zdolność kumulacji energii w masie betonu 
(jak popularna podłogówka) z możliwością bilansowania strat bezpośrednio  
w miejscu ich powstawania, czyli na ścianie zewnętrznej. Zwyczajna ściana 
zamienia się wtedy w aktywną przegrodę termiczną, odgradzającą nas od zim-
nego środowiska na zewnątrz lokalu. Podnosi to nie tylko komfort grzewczy, 
ale również zdecydowanie obniża bezwładność i podnosi efektywność.

Ściana konstrukcyjna jako przegroda zewnętrzna stanowi do-
datkowy opór grzewczy. Jest naturalnym akumulatorem energii 
cieplnej ściennego systemu  grzewczego.  

Warstwa izolacji niezależna od systemu grzewczego, podno-
sząca zdolność budynku do nieoddawania ciepła na zewnątrz. 
Im lepsza termoizolacja, tym mniejsza ilość energii potrzebna 
do uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Grzejnik podtynkowy – źródło ciepła w układzie systemu 
ściennego. Rozprowadza energię cieplną w masie tynku przy 
możliwie najmniejszym oporze grzewczym. Z uwagi na inno-
wacyjną technologię pionowego transportu ciepła bez użycia 
dodatkowej energii, może z dużą efektywnością zasilać system 
ścienny bez zwiększania oporów hydraulicznych w układzie 
centralnego ogrzewania.

Warstwa tynku przykrywa w 100% grzejnik podtynkowy spra-
wiając, że żadne elementy instalacji centralnego ogrzewania nie 
są widoczne. Stanowi też naturalną osłonę grzejnika i element 
zwiększający powierzchnię emisji ciepła, a także jego akumulacji. 

Ograniczenie strat
źródłem oszczędności

Ogrzewaj dom,
nie planetę
Od chwili pojawienia się kaloryferów około 100 lat temu, człowiek zmienił sposób ogrzewania swoich domów. Wcześniejsze sposoby takie 
jak płaszczyznowy hypocaustum czy kumulacyjne piece kaflowe, wykorzystywały emisję ciepła w wyniku promieniowania. Kaloryfer wymia-
nę ciepła opierał głównie na wymuszonej konwekcji czyli na podgrzewaniu powietrza. System ten charakteryzował się małą bezwładnością 
i dużą energochłonnością. W dzisiejszych czasach jednak kiedy oszczędność energii i ograniczenie efektów cieplarnianych jest głównym 
celem cywilizowanego świata, znaczenia nabrały wszystkie systemy energooszczędne. Zamiast nagrzewać całą kubaturę powietrza, dużo 
tańsze jest precyzyjne uzupełnianie strat ciepła jedynie na zewnętrznej przegrodzie i ograniczanie strat do wentylacji. 

Ogrzewanie ścienne 3THERMO charakteryzuje najmniejsza bezwładność i największa 
moc ze wszystkich układów płaszczyznowych. Zawdzięcza to najmniejszemu oporowi 
grzewczemu do wnętrza, gdyż realne pokrycie tynkiem grzejnika to tylko 5 milimetrów 
i małej ilości wody w instalacji. Systemy płaszczyznowe to dziś najbardziej ekonomiczna 
forma ogrzewania, która potrafi  wygenerować oszczędności rządu 40% w stosunku do 
systemów konwekcyjnych. Zawdzięczają to głównie niskotemperaturowej redystrybucji 
ciepła i ograniczeniu strat do wentylacji. System ścienny dodatkowo nie determinuje 
okładzin posadzki, nie trzeba więc rezygnować z naturalnego drewna na podłodze.

A

C

B

D

Co najmniej 30% energii cieplnej 
marnowane jest w wyniku tzw. strat 
kominowych. Ciepło zgromadzone 
w powietrzu w naturalny sposób unosi 
się do góry i chętnie ucieka przez 
grawitacyjne układy wentylacyjne. 

Zimne ściany zewnętrze stanowią 
największą płaszczyznę, która 
schładza podgrzane w kaloryferach 
powietrze, dodatkowo pochłaniając 
zgromadzoną w nim wilgoć, co pod-
nosi jej tendencję do przemarzania. 

Z uwagi na tak dużą rolę jaką ma 
podgrzane powietrze w przestarza-
łych systemach  konwekcyjnych, 
dach stanowi ogromną płaszczyznę 
odbierającą zgromadzoną w powie-
trzu energię cieplną. 

Okno potrafi  wprowadzić do domu 
potężną ilość energii cieplnej ze sło-
necznego promieniowania, niestety 
ma też ograniczone zdolności ter-
moizolacyjne co sprawia, że równie 
łatwo ją wytraca.     

WENTYLACJA

ŚCIANY

DACH

DRZWI I OKNA

35°C

10°C

A
B

C

D
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Najtańsza forma ogrzewania
Ogrzewanie ścienne z uwagi na efektywność ekonomiczną i rozkład tem-
peratur jest najlepszą formą ogrzewania płaszczyznowego. Układ grzewczy 
poprawia właściwości termoizolacyjne ściany i przesuwa punkt kondensa-
cji pary wodnej, co dodatkowo poprawia jej trwałość. Jako emiter grzewczy 
ogrzewanie ścienne uzyskuje najlepszy rozkład temperatur w pomieszcze-
niu, gdyż  równoważy i niweluje wpływ zimnej ściany zewnętrznej. Dodat-
kowo ściana posiada dużo niższy opór grzewczy niż np. podłoga i nie ogra-
nicza ją progowy parametr grzewczy, co oznacza, że  układ może uzyskiwać  
dużo wyższe moce grzewcze z jednego metra kwadratowego powierzchni 
ściany niż z podłogi. Ogrzewanie ścienne na przegrodach wewnętrznych 
stosuje się tylko jako uzupełnienie mocy grzewczej.

Ciepła ściana  grzewcza stanowi 
naturalną przegrodę termiczną.

Konstrukcja grzejnika 3THERMO umożliwia zastosowanie ogrzewania ścien-
nego w układach architektonicznych, wcześniej niedostępnych dla tego typu 
rozwiązań. Radiator, który odpowiada za transport ciepła i równomierny roz-
kład temperatur w najgrubszym miejscu ma jedynie 8,5 mm. Taka redukcja 
grubości bez utraty mocy grzewczej, to dla wodnych systemów ogrzewa-
nia ściennego prawdziwa rewolucja. Połączona z ażurową strukturą alum-
iniowego przewodnika pozwala zatapiać grzejnik nawet w warstwie kleju, 
pod dowolną okładziną ścienną. Zarówno w łazience pod warstwą glazury, 
jak i w salonie pod np. imitacją cegły, lub betonu. 

Oryginalna instalacja wodna 3THERMO oparta 
jest na rurze kauczukowej. To jedyny materiał, 
który się nie wypłukuje, nie utlenia i zawsze 
pozostaje elastyczny, gwarantując 100% szczel-
ność układu. 3THERMO stawia na najlepsze 
materiały.  

Rozwiązania 
dopasowane 
do potrzeb

17
 m

m

30
 m

m 100%
SAFE

GUARANTEE

Instalacja kaloryferów 
6.000 zł

Instalacja 3THERMO 
12.000 zł

KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ

KOSZTY INWESTYCYJNE DLA BUDYNKÓW 
REALIZOWANYCH WG WT 2017

SUMA OSZCZĘDNOŚCI PO 4-LETNIM UŻYTKOWANIU 3THERMO

Przewagą układu ściennego nad podłogowym jest jego 
lokalizacja w strefi e największych strat ciepła i realna 
możliwość obniżenia temperatury powietrza bez utra-
ty odczuwalnego komfortu. Układ ścienny posiada też 
mniejszą bezwładność, a więc łatwiejsze sterowanie sys-
temem grzewczym i szybszą reakcji na zmieniającą się 
temperaturę.

System 3THERMO rewolucjonizuje układy grzewcze 
centralnego ogrzewania pod względem hydraulicznym. 
Jego zdolność do rozprowadzania energii w ścianie za 
pomocą aktywnego radiatora nie wymaga użycia dodat-
kowej energii zewnętrznej. Wcześniejsze formy ogrze-
wania ściennego musiały uporać się z oporami hydrau-
licznymi związanymi z pionowym transportem energii 
cieplnej za pomocą wody. To pozwoliło zdecydowanie 
ograniczyć ilość wody w sieci c.o.

Grzejniki podtynkowe 3THERMO to prosta i lekka kon-
strukcja. Niezwykle łatwy montaż, niewymagający spe-
cjalistycznych drogich narzędzi. System nie posiada rów-
nież skomplikowanych elementów połączeniowych czy 
rozbudowanej ilości kształtek, jak w przypadku innych 
układów. Instalacja jest jednoliniowa w układzie szere-
gowym, co zdecydowanie ogranicza ilość przewodów 
łączących. Wszystko to sprawia, że 3THERMO jest naj-
szybszym w montażu systemem grzewczym w układzie 
centralnego ogrzewania. Niezwykle trudny dotychczas 
do zainstalowania system ścienny, dzięki technologii 
3THERMO stał się prostszy niż instalacja standardo-
wych kaloryferów.
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Zyskaj dodatkowe 
metry do aranżacji 
w swoim domu
Nowoczesna architektura wnętrz to zwrot w stronę natury. 
Królują proste formy, wyraźnie zarysowane kształty i natu-
ralne materiały takie jak: kamień, drewno, szkło oraz coraz 
modniejszy beton. Unika się zwartych zabudowań i zbęd-
nych ozdobników, przestrzenie są otwarte i dobrze nasło-
necznione. Typowe elementy konstrukcyjne takie jak scho-
dy, nie są dziś skrywane, a wręcz eksponowane. Wykonane 
z dużą dbałością o szczegóły bardziej przypominają ozdobę 
niż element komunikacji pionowej. 

Zmiany dotyczą również wyposażenia, nikt już dziś nie wy- 
obraża sobie łazienki bez podtynkowej spłuczki, co jest za- 
równo praktyczne, jak i bardziej higieniczne. Niechętnie też 
patrzymy na wystające elementy centralnego ogrzewania, 
takie jak grzejnik czy rury instalacyjne, dlatego do nowocze-
snych wnętrz wybieramy głównie rozwiązania ogrzewania 
płaszczyznowego. Technologia ta pozwala na wprowadzenie 
ciepła w elementy konstrukcyjne budynku, takie jak podło-
ga, ściana czy sufit. Nie ogrzewa nas wtedy kaloryfer, a cie-
płe wnętrze bijące spod tynku lub posadzki. 

Zmniejszone zużycie energii  
to charakterystyczna cecha ogrzewań 
płaszczyznowych, a ogrzewanie ścienne 
dodatkowo pokrywa straty w miejscu ich 
powstawania.  

Ekonomia

Można zniszczyć radiator  
znajdujący się pod tynkiem,  
ale i tak nie rozszczelni to układu hydrau-
licznego, system c.o. będzie funkcjonował 
dalej.  

Bezpieczeństwo

To najbardziej higieniczny system grzew-
czy na świecie! Nie wymaga czyszcze-
nia, utrzymuje optymalną wilgotność 
powietrza, zapobiega pleśniom i grzybom 
na ścianach. 

Zdrowie

3THERMO ogrzewa dom,  
a nie planetę. Ciepło kumuluje  
się w masie budynku i nie ucieka wraz  
z powietrzem przez system wentylacyjny. 

Ekologia 

3THERMO można zasilać z dowolnego 
układu centralnego ogrzewania – piecem 
gazowym, na eko-groszek, kominkiem 
z płaszczem wodnym czy kolektorem 
solarnym.

Kompatybilność 

Nie tylko 
design



Skontaktuj się z nami

www.3thermo.com
Zeskanuj QR kod i dowiedz 

się więcej z naszego fi lmu


