
Wzrost produkcji przewodów grzejnych,
rozszerzenie asortymentu o przewody jed-
nostronnie zasilane oraz uruchomienie pro-
dukcji mat grzejnych w 15 asortymentach
spowodowa∏o, ˝e na doÊç szczup∏ej
powierzchni produkcyjnej dalszy rozwój sta∏
si´ niemo˝liwy. Poszukiwanie rozwiàzaƒ
doprowadzi∏o do kupienia obiektu w O˝a-
rowie i przeniesienia tam produkcji.

– Czy móg∏by Pan
zdradziç czytelnikom naj-
bli˝sze plany ? 

Po opuszczeniu drugiej
hali przez obecnego u˝ytkow-
nika i przeprowadzeniu niez-

b´dnego remontu zostanie przeniesiona do
O˝arowa czeÊç magazynowa zwiàzana
z grzejnictwem w naszej firmie takimi jak
grzejniki konwekcyjne, termostaty itp.
Uruchomienie ca∏kowitej produkcji w O˝a-
rowie, co nastàpi na poczàtku przysz∏ego
roku spowoduje, ˝e obs∏uga logistyczna
w zakresie grzejnictwa b´dzie dokonywana
z O˝arowa.
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– Jakie zmiany zwiàzane z produkcjà
nastàpi∏y w firmy ELEKTRA w tym roku?

W okresie urlopowym t.j. lipiec i sierpieƒ
nastàpi∏o przeprowadzenie produkcji prze-
wodów i mat grzejnych do wyremontowanej
hali mieszczàcej si´ w O˝arowie na terenie
by∏ego OBR Energokabel. Firma nasza
wykupi∏a od upadajàcego „Energokabla“
dwie hale z przylegajàcà dzia∏kà. Po prze-
prowadzeniu
gruntownego
remontu jednej
z hal ca∏y park
maszynowy do
produkcji prze-
wodów zosta∏
przen ies iony
do tej hali.
Druga hala jest
obecnie zaj´ta
przez innego
u˝ytkownika
jeszcze do
koƒca tego
roku. 

– Jaka by∏a bezpoÊrednia
przyczyna przeprowadzenia tak
powa˝nej inwestycji ?

NOWE OBLICZE ELEKTRY
Rozmawiamy z p. Wojciechem Koƒczalem - Dyrektorem ds. Produkcji 



2

Oferta ELEKTRY w zakresie elek-
trycznych systemów grzejnych wzboga-
cona zosta∏a o nowà pozycj´ - pojem-
noÊciowe ogrzewacze wody ATLANTIC.
Marka ATLANTIC jest synonimem kom-
fortu i jakoÊci. Bojlery dost´pne sà w
bardzo du˝ym zakresie pojemnoÊci:
– od 10l - 50l przeznaczone dla jednego
punktu poboru wody
– od 75l - 150l przeznaczone dla potrzeb
dwu-trzy osobowej rodziny
– od 200l - 3000l przeznaczone do
domów jednorodzinnych oraz obiektów
przemys∏owych o zwi´kszonym zapotrze-
bowaniu na ciep∏à wod´.

Bojlery akumulacyjne ATLANTIC
posiadajà rezerw´ ciep∏ej wody i dlatego
zapewniajà bardzo dobry przep∏yw
w ka˝dym kranie znajdujàcym si´
w domu - nawet, gdy kilka osób
równoczeÊnie pobiera wod´. Dzi´ki
du˝ej mocy grza∏ek podgrzewajà wod´
w rekordowo krótkim czasie: 75l w ciàgu
2 godzin. Wysokiej jakoÊci izolacja
bojlerów ATLANTIC (poliuretan, 0% CFC)
powoduje, ˝e temperatura maga-
zynowanej wody d∏ugo pozostaje sta∏a
(75 l traci  zaledwie 0,2OC na godzin´).
Emaliowana pow∏oka o równomiernej
i optymalnej gruboÊci gwarantuje
najwy˝szy stopieƒ ochrony zbiornika.
Ogrzewacze w zale˝noÊci od typu

wyposa˝one sà w grza∏k´ miedzianà lub
ceramicznà. Ogrzewacze z grza∏kà
nurkowà (miedzianà) wyposa˝one sà w
anod´ magnezowà wzmocnionà
opornikiem wyrównawczym. Ogrze-
wacze z grza∏kà steatytowà (ceramicznà)
sà chronione anodà tytanowà ACI. Firma
ATLANTIC opracowa∏a i opatentowa∏a
kompletny system antykorozyjny (System
Anti-Corrosion Integrale - ACI)

Grza∏ka nurkowa jest zanurzona
bezpoÊrednio w wodzie, grza∏ka steaty-
towa jest chroniona przez os∏on´ w stali
emaliowanej i nie wymaga spuszczania
wody z ogrzewacza w razie koniecznej
wymiany. Obie grza∏ki majà tà samà
wydajnoÊç, ale grza∏ka steatytowa jest
lepiej przystosowana do wód o du˝ej
zawartoÊci wapnia
lub agresywnych i nie
powoduje ˝adnego
ha∏asu podczas
pracy.

Wlot zimnej
wody jest wypo-
sa˝ony w specjalny
deflektor zapew-
niajàcy maksymalnà
rezerw´ goràcej
wody.

ATLANTIC  pro-
ponuje ogrzewacze
od 10l do 3000l.
Modele do 50l majà
bardzo ma∏a Êrednic´
by mog∏y zmieÊciç si´
do ka˝dej szafki.
Modele 100l i 150l
istniejà w wersjach
pionowych i pozio-
mych, modele od
200 do 3000 litrów
sà to bojlery stojàce,
nie wymagajàce
s p e c y f i c z n e g o
monta˝u.

PojemnoÊciowe OGRZEWACZE WODY 
ATLANTIC

Steatyt na najwy˝szym poziomie
technologicznym

Anoda wykonana z tytanu, w
odró˝nieniu od standardowej anody
magnezowej, nie ulega zu˝yciu.
Po∏àczona z generatorem wytwarza
pràd chroniàcy bojler przed korozjà.
Kontrola prawid∏owego funkcjonowa-
nia systemu jest mo˝liwa dzi´ki
wskaênikowi Êwietlnemu, widoczne-
mu z zewnàtrz. Jest to uznane
rozwiàzanie posiadajàce szerokie zas-
tosowania przemys∏owe w konden-
satorach, rurociàgach naftowych,
kot∏ach.
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Na jesieni tego roku ELEKTRA
wprowadzi∏a do swojej oferty kolejnà nowoÊç
- taÊmy monta˝owe. 

Nie znaczy to wcale, ˝e ELEKTRA
odchodzi od dotychczas zalecanego  monta˝u
na siatkach. Oba te sposoby sà dopuszczalne.
W przypadku wykonania na warstwie
izolacji wylewki wst´pnej zaleca si´
instalowanie przewodów grze-
jnych ogrzewania pod∏o-
gowego za pomocà alumi-
niowych taÊm monta-
˝owych. 

TaÊma monta˝owa jest
wykonana w taki sposób
aby mocowanie przewodów
grzejnych odbywa∏o si´
sprawnie i szybko z zachowa-
niem odpowiednio  równych
odst´pów mi´dzy ˝y∏ami prze-
wodu przy minimalnym nak∏adzie
pracy  instalatora.

TaÊm´ monta˝owà nale˝y przymocowaç
za pomocà ko∏ków rozporowych lub
twardych gwoêdzi stalowych  do pod∏o˝a
czyli wylewki wst´pnej, którà wylewamy  na
izolacj´ pod∏o˝a (styropian). Zaletà tego
rodzaju monta˝u jest to, i˝ przewód grzejny
jest ze wszystkich stron otoczony rów-
nomiernie warstwà betonu i nie zachodzi
obawa zetkni´cia si´ przewodu grzejnego
z izolacjà pod∏o˝a co mog∏oby spowodowaç
przegrzanie izolacji przewodu a co za tym
idzie doprowadziç do jego uszkodzenia. 

TaÊm´ nale˝y mocowaç w odst´pach
ok. 50 cm tak aby w czasie wykonywania
wylewki przewody grzejne nie mia∏y mo˝li-
woÊci zetkni´cia si´ ze sobà.

Innà bardzo wa˝nà zaletà stosowania
taÊmy monta˝owej w instalacjach ogrzewania
pod∏ogowego jest monta˝ przewodów grzej-
nych w cienkich wylewkach stosowanych np:
przy renowacji starych pod∏óg. TaÊma
monta˝owa utrzymuje przewód grzejny
powodujàc równomierne przyleganie  na ca∏ej
powierzchni, co pozwala na zakrycie go
cienkà warstwà wylewki wyrównujàcej

powodujàc nieznaczne podniesienie ca∏ej
powierzchni pod∏ogi. 

Przewód grzejny po∏o˝ony w górnej
warstwie wylewki powoduje szybszà reakcj´
systemu ogrzewania pod∏ogowego na zmiany

temperatury otoczenia oraz pod∏ogi.
Komfort ciep∏ej pod∏ogi jest du˝o

szybciej odczuwany przez
u˝ytkownika.

Istotnà sprawà dla instalatora jest fakt i˝
taÊma monta˝owa pakowana jest w ma∏e
i lekkie opakowania (10mb, 15mb, 25mb) co
sprawia ˝e ca∏y system ogrzewania
pod∏ogowego tj. przewód grzejny, termostat,
taÊm´ monta˝owà mo˝na zmieÊciç do
baga˝nika ma∏ego samochodu osobowego. 

W czasie monta˝u taÊm´ monta˝owà
w ∏atwy sposób wysuwa si´ z pude∏ka ucina-
jàc potrzebny odcinek bez potrzeby
odpakowywania ca∏oÊci.

TaÊma monta˝owa dzi´ki swojej uniwer-
salnej budowie ma równie˝ zastosowanie do
mocowania przewodów grzejnych na
dachach i w rynnach w instalacjach przeciw-
oblodzeniowych.

ELEKTRA poleca ten sprawdzony sposób
monta˝u wszystkim instalatorom ogrzewania
pod∏ogowego. Jest równie dobry (a w niek-
tórych wypadkach konieczny) jak sposób
monta˝u przewodów grzejnych na siatce.

Dzi´kujemy firmie Polcontact z ¸odzi za
przygotowanie artyku∏u. Polcotact stosu-

jàcy od lat monta˝ przewodów 
za pomocà taÊm poleca go

wszystkim instalatorom. 

TAÂMY MONTA˚OWE 
DO PRZEWODÓW GRZEJNYCH ELEKTRA

ADAX VP 10 KET

Elektromechaniczne grzejniki ADAX VP
10 KT by∏y nowoÊcià na rynku w ubieg∏ym
roku. Na obecny sezon ELEKTRA przygoto-
wa∏a modele VP 10 KET wyposa˝one w pod-
stawowy termostat elektroniczny. Dzi´ki temu
rozwiàzaniu nowe modele pracujà ciszej
i posiadajà dok∏adniejszy zakres regulacji tem-
peratury.

Bardzo interesujàca jest cena nowego
modelu, kszta∏tujàca si´ na poziomie VP 9 KT.

Rys. 1
NowoÊç 
w ofercie Elektry 
- taÊma monta˝owa



Od ponad roku ELEKTRA
posiada swojà stron´ (witryn´) w
Internecie - wwwwww..eelleekkttrraa..ppll. Od
sierpnia strona Elektry funkcjonuje
w nowej, ca∏kowicie odÊwierzonej
formie. 

Co to w∏aÊciwie jest Internet i
co oznacza termin - strona www?

IInntteerrnneett, oznacza ogólno-
Êwiatowà sieç komputerowà,
b´dàcà po∏àczeniem tysi´cy sieci
lokalnych. Podwaliny pod jej pow-
stanie po∏o˝ono na poczàtku lat
60., kiedy amerykaƒska firma
RAND Corporation prowadzi∏a
badania nad mo˝liwoÊcià dowo-
dzenia i ∏àcznoÊci w warunkach
wojny nuklearnej. Pierwsze proto-
typowe fragmenty sieci powsta∏y
w latach 1966-1967, a w 1969
roku po∏àczy∏y cztery amery-
kaƒskie centra akademickie. 
W 1973 roku sieç przekroczy∏a
granice Ameryki i do∏àczono do
niej pierwsze dwa komputery
w Europie. W 1974 roku Ray
Tomlinson stworzy∏ program do
przesy∏ania elektronicznych

wiadomoÊci w Internecie, wtedy
te˝ zosta∏ wys∏any pierwszy 
e-mail.

Szacuje si´, ˝e w 1991 w ra-
mach Internetu funkcjonowa∏o
5000 sieci skupiajàcych 700

tysi´cy komputerów, z których
korzysta∏o ok. 4 mln u˝ytkown-
ików. By∏ to tak˝e rok powstania
najpopularniejszej z dotychczas
wykorzystywanych us∏ug interne-
towych - stron www. Obecnie
dost´p do sieci ma ponad 300
mln ludzi we wszystkich krajach
Êwiata. Nie ma organizacji, która
kontrolowa∏aby Internet.

SSttrroonnaa  wwwwww  (World Wide
Web) najpopularniejsza z dost´p-
nych us∏ug w sieci Internet, pow-
sta∏a w 1991. Zbiór dokumentów
stworzonych najcz´Êciej, choç
niekoniecznie, za pomocà j´zyka
HTML i odnoszàcych si´ do siebie
nawzajem dzi´ki tzw. linkom.

Pomimo ˝e dokumenty te sà
umieszczone na ró˝nych kompu-
terach w odleg∏ych od siebie
geograficznie miejscach, wspólny
system nazw umo˝liwia stworze-
nie w ramach danego dokumentu
odnoÊnika do niemal ka˝dego
innego, dost´pnego w sieci
Internet. Wielkà popularnoÊç

strona www
z a w d z i ´ c z a
niezwyk∏ej ∏atwoÊci
obs∏ugi, tworzenia
i u t r z y m y w a n i a
odpowiednich doku-
mentów, a tak˝e
atrakcyjnej stronie
graficznej. Strony
www mo˝na odwie-
dzaç za pomocà pro-
gramu - przeglàdarki

www.elektra.pl

Rys. 1

Rys. 2

4
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www (np. Internet Explorer albo
Netscape Navigator). 

wwwwww..eelleekkttrraa..ppll  jest stronà
funkcjonalnà i przyjaznà dla
u˝ytkowników. Zawiera ona m.in.
- prezentacj´ firmy ELEKTRA w
której przedstawiana jest skrótowo
historia firmy oraz aktualna po-
zycja i oferta.
- kontakt - czyli dane teleadresowe
ELEKTRY, jej oddzia∏ów oraz deale-
rów. Odszukanie interesujàcego
nas punktu sprzeda˝y mo˝e odby-

waç si´ poprzez najechanie na
odpowiedni rejon na mapie bàdê
wybranie odpowiedniej pozycji
z listy (rys. 3). Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kon-
taktu z firmà za pomocà e-mail’a,
czyli poczty elektronicznej.
- prezentacj´ produktów zawiera-
jàcà opisy, kolorowe tabele,
zdj´cia, wykresy (rys. 5). Ca∏y ten
dzia∏ zbudowany jest na bardzo
przejrzystym algorytmie porusza-
nia si´ po produktach. Du˝ym

u∏atwieniem jest mo˝liwoÊç
odnalezienia interesujàcego nas
produktu z kilku poziomów.
Dodatkowo na stronach znajdujà
si´ obszerne informacje (broszury
informacyjne) w bardzo wygod-
nym formacie pdf (rys. 2). Mo˝na
je szybko Êciàgnàç i zapisaç na
swoim komputerze. 
- archiwalne i aktualne numery
Goràcych WiadomoÊci, równie˝
z mo˝liwoÊcià Êciàgni´cia ich
w formie elektronicznej na swój
komputer (rys. 4). 

Na stronie g∏ównej
przedstawiane sà aktu-
alne, najwa˝niejsze
informacje z ˝ycia firmy
(rys. 1). W ró˝nych
miejscach strony
www.elektra.pl mo˝na
znaleêç linki do innych
„zaprzy jaên ionych“
stron internetowych. 

Dla wszystkich sta∏ych bywal-
ców strony bardzo wygodny jest
przycisk „co nowego na stronie“
który zawiera list´ zmian, wraz z
linkami do nich. Jest to du˝e
u∏atwienie, gdy˝ nie trzeba krà˝yç
po ca∏ej dosyç obszernej prezen-
tacji i szukaç nowych rzeczy. W
przysz∏oÊci planowany jest system
subskrypcji polegajàcy na
automatycznym informowaniu
zainteresowanych drogà e-mailo-
wà o zmianach i nowoÊciach na
stronie.

Strony www sta∏y si´ bardzo
popularnym i wygodnym multi-
medialnym sposobem prezentacji
oferty handlowej. Zaintereso-
wanie stronami www roÊnie
w bardzo du˝ym tempie o czym
Êwiadczà np. statystyki wejÊç na
stron´ www.elektra.pl.

Zapraszamy do odwiedzin.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
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System T2Reflecta sk∏ada si´ z sa-
moregulujàcego przewodu grzejnego
T2Red, rowkowanej p∏yty izolacyjnej, oraz
specjalnego kleju.

Przewód grzejny T2Red to znany ju˝
na naszym rynku samoregulujàcy
przewód grzejny, który automatycznie
przystosowuje swojà moc grzewczà do
temperatury otoczenia. Najwi´kszà
zaletà zastosowania przewodu samo-
regulujàcego do ogrzewania pod∏o-
gowego jest ca∏kowite bezpieczeƒstwo.
Mamy pe∏nà dowolnoÊç w ustawianiu
mebli, nawet w strefach grzewczych po-
mieszczenia. Zastosowanie T2Red
wp∏ywa równie˝ na efektywnoÊç ener-
getycznà systemu grzejnego. Potrafi on
wykryç inne êród∏a ciep∏a, takie jak: pro-
mieniowanie s∏oneczne, urzàdzenia elek-
tryczne, oÊwietlenie, zwierz´ta domowe

i automatycznie ograniczyç swojà moc
grzewczà. Dla pe∏nego komfortu
i maksymalnej efektywnoÊci energetycz-
nej polecamy stosowanie w systemie ter-
mostatów z czujnikiem pod∏ogowym.

Izolacja termiczna dobrej jakoÊci równie˝
podnosi wydajnoÊç energetycznà ca∏ego
uk∏adu, ograniczajàc straty ciep∏a. P∏yta
izolacyjna T2Reflecta sk∏ada si´ z warstwy
styropianu wysokiej g´stoÊci, pokrytej

cienkà warstwà blachy aluminiowej,
zapewniajàcej odpowiednià emisj´
ciep∏a.

System T2Reflecta ma tylko 13 mm
gruboÊci, jest szybki i prosty w monta˝u

dzi´ki czemu mo˝e byç wykorzystany
pod ka˝dym typem pod∏ogi. Przewód
mo˝e byç przycinany w zale˝noÊci od
potrzeby, a jego uk∏adanie jest u∏atwione
dzi´ki rowkom znajdujàcym si´ w p∏ycie
izolacyjnej na którà k∏adziemy przewód.

– System T2Reflecta sk∏ada si´ z:
rowkowanej p∏yty izolacyjnej,
samoregulujàcego przewodu grzej-
nego T2Red oraz specjalnego kleju
T2Reflecta. 

– P∏yty T2Reflecta dost´pne sà w
zestawach.

– Zestaw T2Reflecta pokrywa 3,04m2 i
sk∏ada si´ z 10 p∏yt 720x400mm i 6
odwracalnych p∏yt 100x400mm

– Przewód grzejny T2Red musi byç
zamawiany osobno. Jest on dostar-
czany na szpuli i mo˝e byç przyci-
nany w zale˝noÊci od potrzeby.

– Przy pod∏ogach drewnianych stoso-
wanie kleju T2Reflecta nie jest
konieczne.

– Szczególnie polecane jest stoso-
wanie termostatu z czujnikiem
pod∏ogowym.

Nowy, wyjàtkowy 
system ogrzewania pod∏ogowego 

D∏ugoÊç przewodu grzejnego

Typ pod∏ogi Przybli˝ona Wymagana Odst´py
moc d∏ugoÊç mi´dzy

grzewcza przewodu przewodami
(W/m2) (m/m2) (mm)

25 3,3 300
P∏ytki ceramiczne 70 5 200

100 10 100

Drewno / 35 3,3 300
laminat / panele 50 5 200

pod∏ogowe 70 10 100

Moc grzewcza w temp. 20-25OC w zale˝noÊci od konstrukcji pod∏o˝a.

T2Reflecta
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Rynny i
rury spustowe
to bardzo
wa˝ne ele-

menty zapewniajàce prawid∏owe odpro-
wadzanie wody z
po∏aci dachowych.
WÊród wielu zagro˝eƒ
na jakie rynny i rury
spustowe sà nara˝one
chyba najgroêniej-
szym jest zlodowa-
cia∏y Ênieg i lód.
Powstawanie zatorów
i sopli lodowych niesie
za sobà wiele niebez-
pieczeƒstw m.in.:
– uszkodzenia lub
urwania si´ rynny lub
rury spustowej
– zagro˝enia ˝ycia i
zdrowia dla przechod-
niów
– gromadzenia si´
wody na Êcianach, a w
konsekwencji prze-
ciekanie wody do
wn´trza budynku.

Rozwój techno-
logiczny systemów
grzejnych opartych na
przewodach w ciàgu
ostatnich lat  dopro-
wadzi∏ do pojawienia
si´ na rynku nowego
rozwiàzania – prze-
wodów samoregulu-
jàcych. 

Z j a w i s k o
s a m o r e g u l a c j i  
przewodów grzejnych
polega na zdolnoÊci wydzielania przez
przewód grzejny zmiennej iloÊci ciep∏a
(mocy) w zale˝noÊci od warunków
otoczenia (temperatury). Po za∏àczeniu
systemu, gdy chroniony element jest
zimny, przewód grzejny rozgrzewa si´
pracujàc ze zwi´kszonà mocà. Podczas
osiàgania przez element chroniony

wy˝szej temperatury, przewód grzejny
zaczyna pracowaç ze zmniejszonà mocà
wydzielajàc mniejszà iloÊç ciep∏a.

ELEKTRA SelfTec produkowany przez
firm´ ELEKTRA to specjalnie przygo-

towany samoregulujàcy przewód grzejny
zakoƒczony 3-metrowym przewodem
po∏àczeniowym z wtyczkà. Wykonywany
jest w oparciu o system jakoÊci ISO 9002.
Do ka˝dego zestawu do∏àczona jest
specjalna taÊma monta˝owa oraz
obszerna broszura informacyjna zawiera-
jàca wskazówki monta˝owe.

System ELEKTRA SelfTec zosta∏ przy-
gotowany  w taki sposób, aby jego
zamontowanie  nie sprawi∏o wi´kszych
k∏opotów domowym majsterkowiczom.

W ofercie dost´pnych jest osiem
zestawów o zró˝nicowanych
d∏ugoÊciach - od 1m do 20m.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
zamówienia przewodu o do-
wolnej d∏ugoÊci (max. 80m).
Zakoƒczenie przewodu wtycz-
kà umo˝liwia bezpoÊrednie
pod∏àczenie do standardowej
jednofazowej sieci zasilajàcej
230V. 

Eksploatacja systemu
ELEKTRA SelfTec nie obcià˝a
bud˝etu domowego. Maksy-
malny pobór mocy to tylko
16W na metr d∏ugoÊci prze-
wodu przy temp. 5OC.
Najwi´kszy zestaw 20-to
metrowy pobiera maksymalnie
320W czyli równowartoÊç 3
˝arówek. W rzeczywistoÊci
jednak pobiera znacznie
mniej, poniewa˝ przewód
samoregulujàcy sam dos-
tosowuje wydzielanà moc
cieplnà do temperatury
otoczenia. 

System ELEKTRA SelfTec
jest jedynà tego typu ofertà na
naszym rynku. Na  tegorocz-
nych Mi´dzynarodowych Tar-
gach Poznaƒskich INSTALACJE
2001 system ochrony przeciw-
zamarzaniowej ELEKTRA
SelfTec zosta∏ nagrodzony
Z∏otym Medalem. 

OCHRONA PRZECIWZAMARZANIOWA  

ELEKTRA SELFTEC 

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe
• Rur i rurociàgów
• Rynien i rur spustowych
• Zaworów i „punktów wodnych“
• Si∏owników
• Zamków, rygli 

i innych elementów mechanicznych



W dniach 6.09.2001 w obiek-
tach sportowych S.G.G.W w
Warszawie odby∏y si´ XXIV
Mistrzostwa Polski Energetyków w
pi∏ce siatkowej kobiet i m´˝czyzn.
Jednym ze sponsorów tej imprezy
by∏a ELEKTRA. Startowa∏o 19
dru˝yn m´skich  i 6 kobiecych.
Najlepszym zespo∏em m´skim
okaza∏ si´ Zespó∏ Elektrowni
„OSTRO¸¢KA“ S.A., natomiast
wÊród paƒ triumfowa∏ ¸ódzki
Zak∏ad Energetyczny S.A.  

Gratulujemy!!!

Podzi´kowaniaPPOODDGGRRZZEEJJMMYY  DDRROOGGII  
Naukowcy amerykaƒscy uzyskali nowy materia∏ o walorach pó∏przewodnika.

Jest nim .... cement portlandzki - podstawowy surowiec do produkcji betonu. Po
modyfikacji przepuszcza on
pràd elektryczny podobnie
jak dioda, tylko w jednym
kierunku. Mo˝e te˝ rozgrze-
waç si´ bàdê ozi´biaç
w zale˝noÊci od kierunku
w jakim p∏ynie pràd (Red: ?!).
Elektroniczny cement
wynaleêli Sihai Wen i
Deborah Chung - specjaliÊci
z Uniwersytetu Stanu Nowy
Jork w Buffalo. JeÊli pro-
dukowany z niego cement
zachowa w∏aÊciwoÊci
pó∏przewodzàce, wynalazek
znajdzie zastosowanie w
budownictwie. Pani Chung
szczególnie podkreÊla
mo˝liwoÊç wykorzystania
nowego betonu w kon-

strukcjach wymagajàcych podgrzewania lub ch∏odzenia. Niewielki pràd wystarcza,
aby szos´ zbudowanà z takiego materia∏u mo˝na by∏o ogrzaç w celu usuni´cia
pokrywajàcej jà go∏oledzi.

PRZEKRÓJ Nr 36/2933 z 9.09.2001

R o z w i à z a n i e  
konkursu z nr. 2/2001 

Podczas pracy zestawów ELEKTRA SelfTec
nie jest wymagane stosowanie regulatora tem-
peratury. Cz´Êç z Paƒstwa s∏usznie zauwa˝y∏a, ˝e
zastosowanie regulatora jeszcze bardziej
oszcz´dza eksploatacj´.

Nagrody w postaci grzejników Elektra BV
880 otrzymujà:

••  PPiioottrr  PPrrzzyybbyyllsskkii Puszczykowo 
••  DDaarriiuusszz  SSzzaaffeerrsskkii Marki 
••  AAnnnnaa  KKiiee∏∏bboowwsskkaa Poznaƒ 
••  AAddaamm  MMaajjkkoowwsskkii Wroc∏aw 
••  RRaaffaa∏∏  GGóórreecckkii Wroc∏aw 
••  PPiioottrr  NNaawwrroott Wroc∏aw 
••  KKrrzzyysszzttooff  KKaalliisszz Zabrze

Serdecznie gratulujemy

rys. Jolanta Johnsson


