
czenia w którym pracuje. Na uwag´
zas∏uguje równie˝ fakt, ˝e jest to zestaw do
samodzielnego, domowego monta˝u –
jedyne tego typu rozwiàzanie oferowane
w naszym kraju. W ofercie dost´pnych jest
8 zestawów od 1 do 20 metrów d∏ugoÊci.
Na zamówienie mo˝liwe jest wykonanie
dowolnego zestawu o d∏ugoÊci do 80 m.

Z∏oty Medal MTP jest szczególnym
wyró˝nieniem, bardzo cenionym wÊród 
producentów krajowych i zagranicznych.
JesteÊmy przekonani, ˝e wyró˝niony przewód
ELEKTRA SelfTec znajdzie równie˝ uznanie
w oczach naszych Partnerów i Klientów.

Sterowanie
ogrzewaniem
drogà radiowà 
– Flash
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Podczas ka˝dej edycji Mi´dzynaro-
dowych Targów Poznaƒskich przyznawane sà
presti˝owe Z∏ote Medale dla wyrobów
wyró˝niajàcych si´ nowatorstwem oraz
wysokà jakoÊcià wykonania.

Na tegorocznej edycji targów INSTALA-
CJE 2001 przyznano 12 takich wyró˝nieƒ.
Sàd konkursowy pod przewodnictwem prof.
Edwarda Szczechowiaka 21.02.2001 wy∏oni∏
laureatów. Mi∏o nam poinformowaç, ˝e
wÊród nagrodzonych znalaz-
∏a si´ równie˝ nasza nowoÊç,
czyli Samoregulujàcy Przewód
Grzejny ELEKTRA SelfTec.
(G.W. nr 2/2000).

Przypomnijmy, ˝e 
ELEKTRA SelfTec to inte-
ligentny przewód grzejny
przeznaczony do ochrony
elementów i urzàdzeƒ pra-
cujàcych w niskich tempera-
turach. Jego wyjàtkowoÊç
polega na tym, ˝e jest to
przewód dopasowujàcy wy-
dzielanà przez siebie moc
grzejnà do temperatury oto-

Z¸OTY 
SELFTEC!

Dyrektor Marketingu i Handlu z firmy
Elektra - Robert Desczyk - odbiera 
Z∏oty Medal od organizatora MTP

Nagrodzone zestawy Elektra SelfTec
przeznaczone sà do ochrony 

elementów i urzàdzeƒ pracujàcych 
w niskich temperaturach

Z∏oty Medal MTP
to bardzo cenione wyró˝nienie w kraju i zagranicà
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Sterowanie w centralach wentyla-
cyjnych Flexit opiera si´ na gamie nisko-
napi´ciowych paneli sterujàcych. Ka˝dy
z paneli pe∏ni okreÊlonà funkcj´, ale
cechà charakterystycznà wszystkich pa-
neli jest ∏atwoÊç ich pod∏àczania
i instalowania. Praca paneli w zakresie
10 – 24 V eliminuje jakiekolwiek zagro-
˝enia pora˝enia pràdem elektrycznym. 

Bazowym elementem sterujàcym
(zawartym w cenie centrali) jest panel SP-30
dostarczany z 12 m kablem zakoƒczonym
wtyczkami ISDN. Panel ten posiada dwa
gniazda ISDN (z∏àczki telekomunikacyjne),
z których jedno s∏u˝y jako we/wy sygna∏u do
centrali. Pod∏àczenie do centrali odbywa si´
na p∏ycie sterujàcej urzàdzenia zaopatrzonej
w odpowiednie gniazdo. Natomiast drugie
gniazdo umo˝liwia pod∏àczenie dowolnego
innego sterownika z oferowanej przez Flexit
gamy. Dozwolona jest tu dowolna kombinacja
przy∏àczania. Poni˝ej zaprezentujemy charak-
terystyk´ ka˝dego elementu sterujàcego
z podaniem przyk∏adowych zastosowaƒ. 

Panel sterujàcy SP 30 
1. Funkcja zmiany pr´dkoÊci wentylatorów

pomi´dzy stanami: MIN, NORMAL,
MAX.
Realizowana przy pomocy trzysta-

nowego prze∏àcznika. Kolejne wciskanie

przycisku zmiany pr´dkoÊci umo˝liwia
skokowe przechodzenie pomi´dzy poszcze-
gólnymi pr´dkoÊciami. Wybrana pr´dkoÊç
sygnalizowana jest Êwieceniem odpowied-
niej diody.
a) Opcja MIN – u˝ywana najcz´Êciej nocà lub

w okresach d∏u˝szej nieobecnoÊci. 
b) Opcja NORMAL – praca normalna, tzn.

zrównowa˝ona wentylacja pomieszczeƒ
zgodnie z za∏o˝eniami projektowymi. 

c) Opcja MAX – wykorzystywana okresowo
w celu szybszego usuni´cia niepo˝àdanych
zapachów, substancji lotnych, lub szyb-
szego odprowadzenia wilgoci z pomiesz-
czeƒ (np. podczas gotowania lub prania) 

2. Funkcja w∏àczania/wy∏àczania elementu
dogrzewajàcego. 
Element dogrzewania sterowany jest ter-

mostatem znajdujàcym si´ na karcie sterujàcej
urzàdzenia. Zakres nastawy: od 50 do 250C.
Pomiar temperatury realizowany jest przez
czujnik (termistor) znajdujàcy si´ na wyjÊciu
kana∏u nawiewowego. 

Powy˝sza funkcja umo˝liwia akty-
wacj´/dezaktywacj´ pracy elementu grzej-
nego. Praca grza∏ki jest najcz´Êciej niezb´dna
w okresie zimy, podczas wyst´powania skraj-
nie niskich temperatur. W okresie lata pod-
grzewanie powietrza doprowadzanego jest
zb´dne, wówczas grza∏ka powinna byç
wy∏àczona. 

Stan „grza∏ka aktywna“ jest sygnalizo-
wany Êwieceniem zielonej diody. Stan „praca
grza∏ki“ sygnalizowany jest Êwieceniem ˝ó∏tej
diody. 
3. Funkcja sygnalizacyjna.

Panel sygnalizuje niektóre zak∏ócenia
pracy urzàdzenia pulsowaniem bàdê ciàg∏ym
Êwieceniem czerwonej diody.
1. Powolne pulsowanie – oznacza zanieczysz-

czenie filtra i koniecznoÊç oczyszczenia lub
wymiany. W tym przypadku musi byç zain-
stalowany presostat.

2. Szybkie pulsowanie – oznacza zadzia∏anie
termostatu przeciwpo˝arowego lub sygna-
lizuje brak pod∏àczenia czujnika temperatu-
ry i wilgotnoÊci.

3. Sta∏e Êwiecenie – wystàpi∏y oba b∏´dy. 

Tygodniowy zegar sterujàcy
Umo˝liwia programowanie okresów

realizowania dwóch poleceƒ: 
a) obni˝enie temperatury powietrza nawie-

wanego o 30C,
b) zmniejszenie pr´dkoÊci wentylatora nawie-

wu do stanu MIN. 
Polecenia te aktywujemy prze∏àczajàc

mikroprze∏àcznik „3“ i „4“ w pozycje ON.
Mikroprze∏àczniki znajdujà si´ na karcie steru-
jàcej urzàdzenia, natomiast czas realizacji tych
poleceƒ programujemy zegarem sterujàcym.
Programowanie odbywa si´ dla dwóch trybów:

Charakterystyka elementów sterujàcych 

w centralach wentylacyjnych FLEXIT

Panel sterujàcy SP 30 
Montowany poza 
urzàdzeniem. 
Opisany w tekÊcie powy˝ej.

Zabezpieczenie filtra
Uk∏ad pod∏àczany do wyjÊcia
filtra i diody kontrolnej na
panelu sterujàcym SP 30.
Zawiera: czujnik ciÊnieniowy,
plastikowy przewód, 
wyjÊcie ciÊnieniowe
i przewód do pod∏àczenia
z uk∏adem sterujàcym 
agregatu.

Tygodniowy 
sterownik czasowy
S∏u˝y do automatycznego
sterowania pr´dkoÊcià
wentylatorów i uzyskiwanà
temperaturà dla wybranych
okresów czasu (z mo˝li-
woÊcià ustawienia ni˝szych
parametrów dla nocy).

Sterownik temperatury
Wymagany dla sterowania
temperaturà dostarczanego 
powietrza. 
Umo˝liwia sterowanie 
temperaturà z dowolnego
pomieszczenia.

Prze∏àcznik wymuszajàcy
S∏u˝y on do czasowego
wymuszania zadanej
pr´dkoÊci pracy wentyla-
torów. Czas wymuszenia
pracy wentylatorów z
zadanà pr´dkoÊcià: 
od 0,5 do 2 godzin.
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Coraz bardziej popularny na polskim
rynku sterownik ThermoFlash Digi2 doczeka∏
si´ w tym roku swojej ulepszonej wersji
umo˝liwiajàcej sterowanie ogrzewaniem
drogà radiowà. Bezprzewodowy regulator
temperatury ThermoFlash Digi2HF to proste
i niezawodne rozwiàzanie w przypadku
renowacji istniejàcych systemów grzewczych
bez dodatkowych instalacji. Regulator ten
posiada te same mo˝liwoÊci co ThermoFlash
Digi2 przewodowy:

— Mo˝liwoÊç indywidualnego zaprogra-
mowania ka˝dego dnia tygodnia – 3
ró˝ne programy fabryczne lub mo˝liwoÊç
stworzenia w∏asnego programu tygo-
dniowego.

— Mo˝liwoÊç wprowadzenia do 6 zmian
temperatury w ciàgu doby.

— Du˝y, wyraêny 24 godzinny
wyÊwietlacz, który graficznie
obrazuje przebieg programu.

— Mo˝liwoÊç prostej, chwilowej zmiany
temperatury bez ingerencji w program.

— Zakres temperatury od 50C - 300C.
— Program wakacyjny do 99 dni.
— Na wyÊwietlaczu widoczne sà równo-

czeÊnie 3 temperatury: rzeczywista, kom-
fortu, ekonomiczna.

— Licznik czasu pracy urzàdzenia do 9999
godzin z mo˝liwoÊcià liczenia wstecz,
umo˝liwiajàcy kontrol´ ca∏ego sezonu
grzewczego.

— Dwa tryby pracy – za∏./wy∏. i tryb pracy
chronoproporcjonalny.

— Mechanizm antyblokady pompy obie-
gowej.

— Prze∏àcznik ogrzewanie/klimatyzacja.

Zestaw ThermoFlash Digi2HF sk∏ada si´
z nadajnika – regulatora do zamontowania na
Êcianie lub umieszczenia na dowolnym meblu
w pomieszczeniu oraz odbiornika o zasi´gu
dzia∏ania w budynku do 3 kondygnacji (Êred-
nio 50 m od nadajnika do odbiornika). 

Bezprzewodowy regulator ThermoFlash
Digi2HF mo˝na instalowaç w budynkach
ca∏kowicie wykoƒczonych bez niszczenia
tego, co zosta∏o ju˝ wykonane. Elegancki
i nowoczesny design a tak˝e mo˝liwoÊç
umieszczenia regulatora na dowolnym meblu
w pomieszczeniu (na przyk∏ad na biurku)
pozwala ∏atwo zmieniaç miejsce termostatu
zgodnie z wymaganiami Klienta.

a) dziennego – tryb wy∏àcza realizacj´ poleceƒ,
b) nocnego – tryb aktywuje polecenia. 

Przyk∏adowo je˝eli chcemy aby obydwa
polecenia rozpoczyna∏y si´ w piàtek o godz.
21-szej a koƒczy∏y w sobot´ o godz 6-tej
powinniÊmy ustawiç:

a) dla trybu dziennego – godz 6.00,
b) dla trybu nocnego – godz 21.00.
Wa˝nà zaletà programatora jest mo˝li-

woÊç programowania grupowego tzn. wpro-
wadzenia grupy dni i przyporzàdkowania tej
grupie okreÊlonej godziny realizacji funkcji.
Wynika to z prostego faktu, ˝e w wi´kszoÊci
realizujemy ten sam program przez ca∏y
tydzieƒ (lub co najwy˝ej dwa programy
z podzia∏em na dni robocze i weekend), dlate-
go te˝ programowanie grupowe skraca czas
i zmniejsza stopieƒ skomplikowania procesu
programowania. 

Regulator temperatury
Panel umo˝liwia zadawanie ˝àdanej tem-

peratury z dowolnego pomieszczenia
wewnàtrz budynku. Podstawowy regulator
znajduje si´ na p∏ycie sterujàcej w centrali,
wiec w przypadku koniecznoÊci cz´stych
zmian temperatury powietrza doprowa-
dzanego pojawi∏by si´ problem cz´stego
wchodzenia na poddasze, strych itp. Problem
ten mo˝na wyeliminowaç montujàc wewnàtrz
pomieszczenia panel regulatora temperatury.

Prze∏àcznik wymuszajàcy
Panel dzia∏ajàcy na zasadzie timera.

Umo˝liwia czasowe wymuszenie zmiany
pr´dkoÊci wentylatorów w zakresie od 30 -
120 min. 

Panel ten jest szczególnie przydatny
w sytuacjach kiedy potrzebujemy szybszego
usuni´cia niepo˝àdanych substancji z po-
mieszczeƒ (musimy wtedy prze∏àczyç wentyla-
tory na pr´dkoÊç MAX) ale planujemy opuÊciç
pomieszczenie na d∏u˝szy czas. Mo˝na wów-
czas okreÊliç na panelu prze∏àcznika
wymuszajàcego czas na jaki wentylatory majà

pracowaç z pr´dkoÊcià MAX – i spokojnie
opuÊciç pomieszczenie. Po up∏ywie zadanego
okresu czasu wentylatory powrócà do
pr´dkoÊci NORMAL. 

Presostat - zabezpieczenie filtra
Presostat to inaczej czujnik ciÊnienia,

umo˝liwiajàcy kontrol´ stanu filtrów. Je˝eli
filtr jest zanieczyszczony ciÊnienie w kanale
nawiewu wzrasta. Presostat przy odpowied-
nim wzroÊcie ciÊnienia emituje sygna∏, który
przekazywany jest do panelu sterowania
SP 30. Jak opisano powy˝ej, panel informuje
nas w tym wypadku powolnym pulsowaniem
czerwonej diody o koniecznoÊci oczyszcze-
nia/wymiany filtra. 

Jak wynika z opisu powy˝szych funkcji,
sterowanie central Flexit jest bardzo rozbu-
dowane i zapewnia maksymalny komfort
obs∏ugi urzàdzenia. Jest przy tym ergonomi-
cznie i estetycznie wykonane tworzàc efek-
towne „centrum sterowania“.

Sterowanie ogrzewaniem
drogà radiowà – Flash

FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  FLEXIT  
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Mi´dzynarodowe Targi Instalacyjne INSTA-
LACJE pojawi∏y si´ w programie wysta-
wienniczym MTP w 1999 roku, ale swojà
prawdziwà premier´ mia∏y dopiero podczas
ubieg∏orocznej edycji, poniewa˝ pierwszy raz
odby∏y si´ wtedy samodzielnie. Dane statysty-
czne potwierdzajà zasadnoÊç podj´cia decyzji
przyznajàcej INSTALACJOM status imprezy
w pe∏ni samodzielnej. 

Na uwag´ zas∏uguje udzia∏ bran˝y techni-
ki i ceramiki sanitarnej w cyklu dwuletnim pod
nazwà ¸AZIENKA – Salon Wyposa˝enia
¸azienek. Pierwsza ich edycja zosta∏a zaplano-
wana na poczàtek kwietnia 2002 roku.
Corocznie odbywaç si´ b´dà INSTALACJE: w la-
tach nieparzystych w lutym, natomiast w latach
parzystych – na poczàtku kwietnia, razem
z targami ¸AZIENKA.

W tym roku zgodnie z powy˝szymi ustale-
niami targi INSTALACJE 2001 odby∏y si´ 
w dniach 20 – 23 lutego. 

Na targach zaprezentowali si´ wystawcy
z 16 krajów, w sumie 560 wystawców na
powierzchni wystawienniczej przekraczajàcej
18 000 m2. Zdecydowanie najszerzej prezen-
towana by∏a bran˝a zwiàzana z technikà
ciep∏owniczà i grzewczà (213 firm). Od lat
stoiska firm zwiàzanych z tà bran˝à cieszà si´
najwi´kszym zainteresowaniem. Ka˝dy jest
zaciekawiony jakie systemy grzejne sà obecnie
najbardziej ekonomiczne.

Zakres tematyczny targów INSTALACJE
2001 by∏ bardzo szeroki obejmujàcy zarówno
najnowsze techniki, technologie, urzàdzenia,
osprz´t i materia∏y instalacyjne, jak te˝ nowo-
czesne techniki projektowania, us∏ugi, konsul-
ting, dzia∏alnoÊç zwiàzków, stowarzyszeƒ, izb
bran˝owych oraz wydawnictw.

ELEKTRA ka˝dego roku bierze czynny
udzia∏ jako wystawca w Targach Poznaƒskich.
Stale powi´kszajàca si´ oferta handlowa
wymusza coraz to wi´kszà powierzchni´
ekspozycyjnà firmy. W tym roku ofeta ELEKTRY
z trudem zmieÊci∏a si´ na powierzchni ju˝ 75m2

(parter + pi´tro).

Najwi´kszà uwag´ goÊci licznie odwiedza-
jàcych stoisko firmy ELEKTRA przykuwa∏y
nowoÊci. Przede wszystkim Nagrodzony Z∏otym
Medalem MTP samoregulujàcy przewód grzejny
ELEKTRA SelfTec. Jest to pierwszy na polskim
rynku samoregulujàcy przewód grzejny ofero-
wany w gotowych zestawach, przystosowany
do ochrony przeciwzamarzaniowej. Bardzo
du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ równie˝
wentylacja z odzyskiem ciep∏a norweskiej firmy
FLEXIT. Uzupe∏nieniem bogatej oferty grzej-
ników by∏y drabinkowe grzejniki i suszarki
∏azienkowe ELEKTRA. Poza nowoÊciami ELEK-
TRA tradycyjnie zaprezentowa∏a bardzo bogatà
ofert´ zwiàzanà z ELEKTRYCZNYMI SYSTEMAMI
GRZEJNYMI, w której g∏ówne miejsce zajmujà
przewody grzejne, maty grzejne, grzejniki
przenoÊnie i konwekcyjne, termoregulatory,
przewody samoregulujàce, itp.

Produkty ELEKTRY mo˝na by∏o równie˝
obejrzeç na stoisku firmy ZETA z Gliwic, która
pr´˝nie dzia∏a i rozwija si´ na terenie Górnego

Âlàska i równie˝ co roku uczestniczy w Targach
Poznaƒskich. 

Podczas organizowanych w czasie targów
konferencji by∏a mo˝liwoÊç zapoznania si´
z najnowszymi osiàgni´ciami techniki stosowa-
nymi w instalacjach, a tak˝e przedyskutowania
najistotniejszych problemów.

Targi INSTALACJE sà miejscem spotkaƒ
producentów, handlowców, projektantów,
wykonawców us∏ug instalacyjnych oraz inwes-
torów, którzy mogà zapoznaç si´ z bogatà ofer-
tà handlowà. S∏u˝à integracji bran˝ instala-
cyjnych.

INSTALACJE 2001

Pracownicy Elektry nie narzekali na brak
zainteresowania ofertà firmy

Stoisko firmy ZETA

Bogata oferta firmy Elektra z trudem zmieÊci∏a si´ na 75 m2
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¸azienka to bardzo wa˝ne miejsce
w ka˝dym domu i mieszkaniu. To w ∏azience
przeprowadzamy porannà i wieczornà
toalet´, bierzemy relaksujàcà kàpiel, orzeê-
wiamy si´ prysznicem i wykonujemy wiele
innych przyjemnych czynnoÊci. 

Nieodzownym czynnikiem wp∏ywajàcym
na komfortowe samopoczucie u˝ytkowników
∏azienek jest w∏aÊciwa temperatura powietrza. 

¸azienka jest pomieszczeniem w którym
dochodzi do bardzo du˝ych wahaƒ tempera-
tury spowodowanych np. u˝ytkowaniem
goràcej wody. Aby utrzymaç temperatur´ na
optymalnym poziomie potrzebna jest
w∏aÊciwa wentylacja i system grzejny o ma∏ej
bezw∏adnoÊci, szybko reagujàcy na zmiany
temperatury. 

Wed∏ug norm budowlanych w ka˝dej
∏azience wymagana jest wentylacja. W przy-
padku domów jednorodzinnych sprawnoÊç
wymiany powietrza mo˝na polepszyç stosujàc
wentylacj´ mechanicznà (np. FLEXIT). Gorzej
z mieszkaniami w budynkach wielorodzin-
nych. Tutaj nie wolno stosowaç indywidualnej
wentylacji mechanicznej i musi nam wystar-
czyç wentylacja grawitacyjna.

Przy wyborze systemu grzejnego do
∏azienki radzimy zapoznaç si´ z ofertà firmy
ELEKTRA. Zacznijmy od pod∏ogi. Bardzo
komfortowym rozwiàzaniem jest ogrzewanie
lub dogrzewanie pod∏ogowe. Idealnym
rozwiàzaniem do tego celu jest mata grzejna

ELEKTRA. Zapewnia ona bardzo przyjemny
efekt „ciep∏ej pod∏ogi“, gdy po wyjÊciu z
kàpieli stajemy na ciep∏ej posadzce.

Mata grzejna dzi´ki swojej budowie
(tylko 3 mm gruboÊci) mo˝e byç zamonto-
wana równie˝ w remontowanej ∏azience.
Mat´ zatapia si´ po prostu w tej samej warst-
wie kleju, którym przyklejamy do pod∏o˝a
terakot´. Obs∏uga ca∏ego systemu, który jest
niewidoczny i nie wymaga konserwacji,
ogranicza si´ jedynie do ustawienia
odpowiedniej temperatury za pomocà ter-
moregulatora. Do regulacji temperatury zale-
cany jest regulator z czujnikiem pod∏ogowym
lub regulator dwuczujnikowy (powietrzno-
pod∏ogowy). Mo˝liwoÊç precyzyjnego
sterowania temperaturà pod∏ogi, gwarantuje
niskie koszty eksploatacji. Mata umieszczona

bezpoÊrednio pod posadzkà bardzo szybko
nagrzewa jà do wymaganej, komfortowej
temperatury, po czym zostaje wy∏àczona
przez regulator temperatury. Kiedy tempera-
tura posadzki spadnie poni˝ej wymaganej
przez u˝ytkownika i zaprogramowanej na
regulatorze temperatury, w∏àczy on znowu na
chwil´ ogrzewanie. Zastosowanie regulatora
temperatury z programatorem jeszcze
bardziej upraszcza ca∏à obs∏ug´ systemu,
bowiem pracuje on tylko w porach dnia
wskazanych przez u˝ytkownika. Stosujàc
mat´ z programowanym regulatorem tem-
peratury w ∏azience mamy samoczynnie
zapewnionà „ciep∏à pod∏og´“ np. tylko
w porach kàpieli – rano i wieczorem. 

Kolejnym bardzo funkcjonalnym ele-
mentem wyposa˝enia ∏azienek jest suszarka

drabinkowa ELEKTRA, mogàca równie˝
z powodzeniem pe∏niç funkcje grzejnika.
Elektryczne suszarki ∏azienkowe ELEKTRA sà
niezawodne w sezonie i poza sezonem
grzewczym. Ich niezale˝noÊç od centralnego
systemu ogrzewania umo˝liwia prac´ przez
ca∏y czas, zawsze 

k i e d y
z a c h o d z i
potrzeba ich
u˝ycia. Suszarki
∏azienkowe sà
równie˝ efektownym elementem dekora-
cyjnym. Dost´pne sà w dowolnym kolorze
z bogatej palety RAL oraz w wersji chro-
mowanej.

Typowymi grzejnikami ∏azienkowymi sà
urzàdzenia marki ADAX typ VPS 9 i VPS 10.
Jest to idealne ogrzewanie do ∏azienek
i innych wilgotnych pomieszczeƒ. Niska
maksymalna temperatura powierzchni grzej-
nej gwarantuje bezpieczeƒstwo nawet dla
dzieci. Grzejniki sà bryzgoodporne i posiadajà
zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Termostaty z dok∏adnoÊcià 0,30C kontrolujà
i sterujà temperaturà w pomieszczeniu.
Elektryczne grzejniki konwekcyjne posiadajà
ma∏à bezw∏adnoÊç termicznà tzn. bardzo
szybko si´ nagrzewajà i stygnà co stanowi
jedyne komfortowe rozwiàzanie w ∏azience. 

Z przedstawionych systemów grzejnych
ka˝dy mo˝e wybraç coÊ dla siebie. Mo˝na
zastosowaç jedno z rozwiàzaƒ, lub wszystkie
jednoczeÊnie. 

Systemy grzejne oferowane przez 
ELEKTR¢ do ∏azienki to najwy˝sza jakoÊç
i niezawodnoÊç. 

Suszarki ∏azienkowe ELEKTRA posiadajà
gwarancj´ na okres 2 lat, Grzejniki ADAX na
5 lat a Maty Grzejne ELEKTRA na 10 lat !

SYSTEMY GRZEJNE 
ELEKTRA DO ¸AZIENEK

Suszarka ∏azienkowa ELEKTRA

Grzejnik ∏azienkowy ADAX VPS 10

Mata 
grzejna ELEKTRA
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Zamieszczenie tekstu traktujàcego
o odpowiedzialnoÊci sprzedawcy z tytu∏u
r´kojmi i gwarancji zosta∏o podyktowane
coraz cz´stszymi wàtpliwoÊciami
naszych partnerów dotyczàcych ró˝nic
mi´dzy r´kojmià i gwarancjà oraz 
zakresu odpowiedzialnoÊci sprzedawcy
z tytu∏u r´kojmi i gwarancji.

Zagadnienia odpowiedzialnoÊci cywilnej
wydajà si´ dla przeci´tnego Êmiertelnika dosyç
odleg∏e, nie zdajemy sobie sprawy, ˝e codziennie
wykonujemy szereg czynnoÊci, które majà
okreÊlone skutki prawne. NieÊwiadomi kupujàc
nawet najdrobniejszà rzecz stajemy si´ stronà
umowy kupna – sprzeda˝y ze wszystkimi jej kon-
sekwencjami.

W tym miejscu skupmy si´ na kwestii
odpowiedzialnoÊci sprzedawcy z tytu∏u r´kojmi
i gwarancji. W za∏o˝eniu ustawodawcy ka˝dy
powinien znaç obowiàzujàce przepisy prawa (jest
to tak zwane domniemanie powszechnej znajo-
moÊci prawa), w praktyce jednak najcz´Êciej
potrzebne sà nam one, gdy dojdzie ju˝ do sporu
ze sprzedawcà o rzecz, która uleg∏a uszkodzeniu
lub posiada wady.

R´kojmia i gwarancja sà uregulowane w II
dziale Kodeksu cywilnego art. 556–581.
Zachowujàc systematyk´ Kodeksu cywilnego
zajmijmy si´ na poczàtek r´kojmià.

R´kojmia

R´kojmia gwarantuje odpowiedzialnoÊç
sprzedawcy wzgl´dem kupujàcego, je˝eli rzecz
sprzedana ma wad´ zmniejszajàcà jej wartoÊç
lub u˝ytecznoÊç, ze wzgl´du na cel oznaczony
w umowie albo wynikajàcy z okolicznoÊci lub
z przeznaczenia rzeczy, je˝eli rzecz nie ma
w∏aÊciwoÊci, o których istnieniu sprzedawca
zapewni∏ kupujàcego albo je˝eli rzecz zosta∏a
kupujàcemu wydana w stanie niezupe∏nym – jest
to tak zwana r´kojmia za wady fizyczne. Na
sprzedawcy cià˝y równie˝ odpowiedzialnoÊç za
wady prawne, a ma ona miejsce, gdy rzecz
sprzedana stanowi w∏asnoÊç osoby trzeciej albo
jest obcià˝ona prawem osoby trzeciej (r´kojmia
za wady prawne).

Sprzedawca jest jednak od odpowie-
dzialnoÊci zwolniony, gdy kupujàcy wiedzia∏
o wadzie w chwili zawarcia umowy, a w sto-
sunku do rzeczy oznaczonej co do gatunku lub
majàcej powstaç w przysz∏oÊci, kupujàcy
o wadzie wiedzia∏ w chwili wydania tej rzeczy.

Mo˝liwe jest ograniczenie, rozszerzenie lub
wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏u r´kojmi za
wyjàtkiem umów z udzia∏em konsumentów,

gdzie ograniczenie i wy∏àczenie takiej odpowie-
dzialnoÊci jest mo˝liwe wy∏àcznie, gdy pozwalajà
na to przepisy szczególne. Wy∏àczenie lub
ograniczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏u r´kojmi
jest bezskuteczne, je˝eli sprzedawca zatai∏
podst´pnie wad´ przed kupujàcym. Je˝eli wady
powsta∏y po przejÊciu niebezpieczeƒstwa na
kupujàcego, sprzedawca nie ponosi za nie
odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e wady sà wynikiem
przyczyny tkwiàcej ju˝ poprzednio w rzeczy
sprzedanej.

Je˝eli jakaÊ rzecz posiada wady, to kupujàcy
ma do wyboru nast´pujàce mo˝liwoÊci:
– Mo˝e od umowy odstàpiç,
– Mo˝e ˝àdaç od sprzedawcy obni˝enia ceny,
– Mo˝e ˝àdaç wymiany towaru wadliwego na

wolny od wad.
– Mo˝e ˝àdaç usuni´cia wady, je˝eli towar

okreÊlony jest co do to˝samoÊci (np. ten
konkretny telewizor), a sprzedawca jest
wytwórcà tego towaru lub na podstawie
pisemnego upowa˝nienia wytwórcy prowadzi
naprawy i serwis tego towaru.

Gdy sprzedawca oÊwiadczy gotowoÊç
natychmiastowej wymiany rzeczy wadliwej na
wolnà od wad lub wady niezw∏ocznie usunie –
kupujàcy od umowy odstàpiç nie mo˝e.

Je˝eli kupujàcy odst´puje od umowy z po-
wodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny
zwróciç sobie nawzajem otrzymane Êwiadczenia.

Je˝eli kupujàcy wybierze opcj´ drugà
i za˝àda obni˝enia ceny, sprzedawca powinien jà
obni˝yç w takim stosunku, w jakim wartoÊç
rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartoÊci
obliczonej z uwzgl´dnieniem istniejàcych wad.

W przypadku rzeczy oznaczonych co do
gatunku (np. cukier, màka), kupujàcy mo˝e
w miejsce rzeczy wadliwych za˝àdaç dostarczenia
takiej samej iloÊci rzeczy wolnych od wad oraz
naprawienia szkody wynikajàcej z opóênienia.

Utrata uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi za wady
fizyczne rzeczy, nast´puje gdy kupujàcy nie za-
wiadomi sprzedawcy o wadzie w ciàgu miesiàca
od jej wykrycia albo w ciàgu miesiàca po up∏ywie
czasu, gdy przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
móg∏ jà wykryç. Do zachowania terminu zawia-
domienia wystarczy wys∏anie przed up∏ywem
tego terminu listu poleconego. Kupujàcy nie traci
uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi, gdy nie zachowa∏
terminu do zbadania rzeczy i powiadomienia
sprzedawcy, gdy ten wad´ podst´pnie zatai∏ albo
zapewni∏ kupujàcego, ˝e wady nie istniejà.

Klient nie ma obowiàzku dostarczenia do
sprzedawcy towaru, którego waga przekracza
10 kg, o du˝ych rozmiarach oraz innych

towarów wbudowanych lub zainstalowanych na
sta∏e. W takim przypadku konsument powinien
wskazaç miejsce, w którym towar si´ znajduje,
a przyjmujàcy reklamacj´ powinien ustaliç z kon-
sumentem termin ogl´dzin lub odbioru towaru
przez sprzedawc´, nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni.

Je˝eli spoÊród rzeczy sprzedanych tylko
cz´Êç jest wadliwych i dajà si´ one od∏àczyç od
rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu
stron, uprawnienie kupujàcego do odstàpienia
od umowy ogranicza si´ do rzeczy wadliwych.

Obok odstàpienia od umowy istnieje
mo˝liwoÊç ˝àdania od sprzedawcy naprawienia
szkody (patrz art. 566 § 1 k.c.).

Uprawnienia z tytu∏u r´kojmi za wady fizy-
czne wygasajà z up∏ywem roku, a gdy chodzi
o wady budynku z up∏ywem trzech lat, liczàc od
dnia, kiedy rzecz zosta∏a kupujàcemu wydana.
Gdy sprzedawca zatai∏ wad´, up∏yw terminów
nie wy∏àcza jego odpowiedzialnoÊci.

Uprawnienia z tytu∏u r´kojmi za wady
prawne rzeczy sprzedanej wygasajà z up∏ywem
roku od chwili, kiedy kupujàcy dowiedzia∏ si´
o istnieniu wady. Je˝eli kupujàcy dowiedzia∏ si´
o wadzie prawnej dopiero na skutek powództwa
osoby trzeciej, powy˝szy termin biegnie od dnia,
w którym orzeczenie wydane w sporze z osobà
trzecià sta∏o si´ prawomocne. Je˝eli sprzedawca
wad´ podst´pnie zatai∏, up∏yw powy˝szego ter-
minu nie wy∏àcza wykonania uprawnieƒ z tytu∏u
r´kojmi.

Gwarancja

Podstawowà ró˝nicà mi´dzy gwarancjà
i r´kojmià jest fakt, ˝e gwarancja dotyczy tylko
wad fizycznych rzeczy (r´kojmia równie˝
prawnych). W przypadku, gdy sprzedawca
udziela kupujàcemu gwarancji na piÊmie co do
jakoÊci rzeczy sprzedanej, poczytuje si´ w razie
wàtpliwoÊci, ˝e sprzedawca obowiàzany jest do
usuni´cia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad, je˝eli wady te ujawnià si´
w ciàgu terminu okreÊlonego w gwarancji. Okres
ten jest dowolny – ustalany przez gwaranta.
Je˝eli w gwarancji nie zastrze˝ono inaczej, sprze-
dawca ponosi odpowiedzialnoÊç tylko wtedy, gdy
wada powsta∏a z przyczyny tkwiàcej w rzeczy
sprzedanej.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Fede-
racji Konsumentów, Klient który wykry∏ w zaku-
pionym produkcie wad´ fizycznà, mo˝e wybraç
dochodzenie swoich roszczeƒ albo z tytu∏u
r´kojmi, albo gwarancji. Ograniczenie to nie
dotyczy obowiàzku naprawienia szkody ponie-
sionej wskutek istnienia wady.

gwarancja   czy  r´kojmia?
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Kupujàcy wykonujàc swoje uprawnienia
wynikajàce z gwarancji jest zobowiàzany dostar-
czyç rzecz na koszt sprzedawcy do miejsca
wskazanego w gwarancji lub do miejsca,
w którym rzecz mu zosta∏a wydana, chyba ˝e
z okolicznoÊci wynika, ˝e wada powinna zostaç
usuni´ta w miejscu jej ujawnienia.

Sprzedawca powinien w terminie 14 dni
wykonaç obowiàzki wynikajàce z gwarancji
i dostarczyç rzecz na swój koszt. On te˝, od
momentu przej´cia rzeczy od kupujàcego ponosi
ryzyko przypadkowej jej utraty.

Termin gwarancji biegnie od nowa, je˝eli
sprzedawca dostarczy∏ kupujàcemu rzecz wolnà
od wad albo dokona∏ istotnych napraw rzeczy
sprzedanej. Je˝eli sprzedawca wymieni∏ tylko
cz´Êç rzeczy sprzedanej nowy termin stosuje si´
analogicznie do tej wymienionej cz´Êci. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przed∏u˝eniu
o czas, w ciàgu którego kupujàcy wskutek wady
nie móg∏ z rzeczy korzystaç.

Gdy sprzedawca, który nie jest wytwórcà
rzeczy da∏ kupujàcemu dokument gwarancyjny
wystawiony przez wytwórc´, odpowiedzialnoÊç
z tytu∏u gwarancji cià˝y na wytwórcy, a upraw-
nienia z tytu∏u r´kojmi tylko wzgl´dem sprze-
dawcy.

Zagadnienie R´kojmia Gwarancja

Kto odpowiada Sprzedawca Podmiot wystawiajàcy gwarancj´ 
(sprzedawca lub wytwórca towaru)

Okres 12 miesi´cy OkreÊlony w gwarancji 
odpowiedzialnoÊci budynki – 3 lata (np. 6 mies., 12 mies. lub d∏u˝szy)

Mo˝liwe Odstàpienie od umowy O sposobie 
zachowanie Zmiana ceny towaru za∏atwiania reklamacji 
konsumenta Wymiana towaru wadliwego decyduje gwarant

Usuni´cie wady
Dostarczenie towaru Do 10 kg Klient Klient zobowiàzany jest do 

wadliwego do dostarcza do sprzedawcy dostarczenia towaru do gwaranta 
sprzedawcy/gwaranta Powy˝ej 10 kg za zwrotem kosztów (np. przesy∏ki)

nie ma obowiàzku Z okolicznoÊci mo˝e wynikaç, 
dostarczenia towaru ˝e wada musi zostaç usuni´ta 

do sprzedawcy w miejscu jej ujawnienia
Dostarczenie towaru Sprzedawca ma obowiàzek Gwarant 

wolnego od wad za∏atwienia reklamacji w miejscu na swój koszt 
do Klienta sprzeda˝y, a je˝eli waga produktu dostarcza towar Klientowi

przekracza 10 kg lub produkt 
zainstalowany jest na sta∏e, w miejscu 

wskazanym przez u˝ytkownika
Okres 12 miesi´cy Dowolny okreÊlony 

obowiàzywania przez gwaranta. 
Je˝eli gwarancja wystawiona 

zosta∏a na okres krótszy 
ni˝ 12 miesi´cy, przez pozosta∏y 

okres obowiàzuje r´kojmia

Je˝eli sà Paƒstwo zainteresowani dok∏adniejszym uregulowaniem prawnym odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
r´kojmi i gwarancji odsy∏amy do kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych. RównoczeÊnie ˝yczymy Paƒstwu
i nam, aby ten wycinek wiedzy prawnej by∏ jak najrzadziej wykorzystywany w praktyce.

OSTERM jest firmà handlowo -
us∏ugowà, istniejàcà na rynku od
roku 1997. Jej podstawowà dzia-
∏alnoÊcià jest sprzeda˝ hurtowa
i detaliczna oraz realizacja inwes-
tycji w zakresie techniki grzewczej
i wentylacji.

Od dwóch lat wspó∏pracujemy
z ELEKTRÑ, sukcesywnie rozszerza-
jàc naszà ofert´ handlowà o kolejne
produkty, zaczynajàc od mat
poprzez przewody grzejne i elektry-
czne grzejniki konwekcyjne.
W bie˝àcym roku rozpocz´liÊmy
promowanie przewodów samore-
gulujàcych SELFTEC. Produkt ten
zdoby∏ uznanie jury podczas
Mi´dzynarodowych Targów Lubel-
skich LUBDOM – Wiosna 2001,
odbywajàcych si´ w dniach 
9-11.03.2001. OtrzymaliÊmy
Srebrny Medal tych targów.

Chcàc rozpowszechniç ide´
ogrzewania elektrycznego, obok

tradycyjnych form reklamy, pro-
wadzimy szkolenia wÊród instala-
torów b´dàc w ciàg∏ym kontakcie
ze specjalistami dzia∏u technicznego
ELEKTRY. Firma Osterm uczestniczy
tak˝e we wszystkich imprezach tar-
gowych regionu lubelskiego.

Posiadajàc doÊwiadczenie po-
magamy naszym Klientom w roz-
wiàzywaniu ich problemów doty-
czàcych tematyki ogrzewania elek-
trycznego co zaowocowa∏o 100%
wzrostem sprzeda˝y systemów
grzewczych ELEKTRA w roku 2000
(w stosunku do roku 1999).

Naszym najwi´kszym osiàg-
ni´ciem w zakresie ogrzewnictwa
elektrycznego jest wykonana
w 2000 roku instalacja grzewcza
kompleksu biurowego fabryki
przetwórstwa spo˝ywczego Ma-
terne Polska w ¸opatkach. Powy˝szy
system zrealizowaliÊmy w oparciu
o energooszcz´dne grzejniki Adax

sterowane poprzez termoregulatory
z programowaniem tygodniowym
Flash.

W zakresie instalatorstwa
grzewczego wykonaliÊmy zró˝ni-
cowane inwestycje, m.in.: salony
samochodowe, kawiarnie i restau-
racje, zak∏ady przemys∏owe oraz
sklepy.

Oprócz du˝ych inwestycji
rozwiàzujemy tak˝e problemy ma∏e.
ZastosowaliÊmy przewody samore-
gulujàce SelfTec do zabezpieczenia
przed zamarzaniem poide∏ dla koni
w prywatnej stadninie koni.
Przewody grzejne znalaz∏y sta∏e
zastosowanie do ogrzewania pod-
jazdów dla samochodów i ciàgów
pieszych w domach prywatnych.

Spodziewamy si´, ˝e w 2001
roku utrzymamy dynamik´ wzrostu
sprzeda˝y produktów ELEKTRA. 

mgr in˝. Bartosz Mejsner
wspó∏w∏aÊciciel firmy 

OSTERM Lublin

gwarancja czy r´kojmia?



KONKURS
Pytanie konkursowe
Czy wymagane jest stosowanie regulatora temperatury 
podczas pracy zestawów Elektra SelfTec?

Rozwiàzanie konkursu z poprzedniego numeru: 
1. Grzejnik Atlantic mo˝e byç umieszczony minimalnie 12 cm nad pod∏ogà.
2. Maksymalna d∏ugoÊç wykonanego na zamówienie zestawu Elektra SelfTec wynosi 80 metrów.
3. Termostat przeciwpo˝arowy w wentylacji Flexit zacznie dzia∏aç przy temperaturze 85oC.
Niestety nikt nie udzieli∏ prawid∏owych odpowiedzi i w zwiàzku z tym nagroda przechodzi na zwyci´zc´ aktualnego konkursu GW.

Przypominamy, ˝e do wygrania jest a˝ 5 grzejników przenoÊnych Elektra BV 880. 
Odpowiedzi prosimy przesy∏aç na adres Elektry umieszczony w stopce do 30 kwietnia 2001r.

Podzi´kowania

targowa?
depresja 


