
Przy zakupie maty nale˝y wziàç równie˝
pod uwag´: konstrukcj´ przewodu, napi´cie
znamionowe, sposób mocowania przewodu
oraz odst´py mi´dzy przewodami.

Konstrukcja przewodu oferowanego
w Polsce powinna spe∏niaç wymagania
obowiàzujàcych norm, tj.: PN-IEC 800
„Przewody grzejne na napi´cie znamionowe
300/500 V do ogrzewania pomieszczeƒ
i zapobiegania oblodzeniu”, PN-IEC 1423-1
„Przewody grzejne do zastosowaƒ prze-
mys∏owych. Wymagania i metody badaƒ”,
PN-IEC 1423-2 „Przewody grzejne do zas-
tosowaƒ przemys∏owych. Wymagania kon-
strukcyjne i materia∏owe” oraz BBJ-98 KT-
1001 „Przewody grzejne izolowane”. Normy
te precyzyjnie okreÊlajà ró˝ne parametry kon-
strukcyjne i materia∏owe przewodów.

W normie PN-IEC 1423-2 podano ró˝ne
dopuszczone materia∏y izolacyjne i pow∏o-
kowe oraz ich minimalne i zalecane gruboÊci
(najmniejsza gruboÊç izolacji 0,5 mm, os∏ony
0,25 mm). Ka˝demu materia∏owi przypisano
równie˝ temperatur´ pracy izolacji i os∏ony
dopuszczalnà d∏ugotrwale.

Podobnie ekran na izolacji powinien
zapewniç bezpiecznà i niezawodnà prac´
przewodu, a wi´c powinien mieç odpowied-
nià budow´ i przekrój elektryczny (w Polsce
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Maty grzejne wprowadzono do pro-
dukcji jako uzupe∏nienie oferty na przewody
grzejne.

O ile produkowane od wielu lat (na
Êwiecie od lat 20. XX w. w Polsce od 1933 r.)
przewody grzejne sà ju˝ dobrze znane i coraz
cz´Êciej z powodzeniem stosowane, o tyle
wprowadzone dopiero od niedawna maty
wymagajà omówienia. 

Maty stosuje si´ przede wszystkim tam,
gdzie ze wzgl´dów konstrukcyjnych (pod-
niesienie poziomu pod∏ogi) zainstalowanie
tradycyjnych przewodów grzejnych by∏oby
zbyt k∏opotliwe, przy renowacjach, oraz jako
ogrzewanie cz´Êciowe – strefowe w nowym
budownictwie do komfortowego dogrzania
wybranych powierzchni. 

Dobór przewodów grzejnych wymaga
zrobienia projektu i obliczenia takich para-
metrów, jak: zapotrzebowanie na moc
cieplnà, ustalenie mocy jednostkowej prze-
wodu, obliczenie odst´pu mi´dzy przewoda-
mi oraz okreÊlenie temperatury na powierz-
chni pod∏ogi. Maty grzejne produkowane sà
w paru ró˝nych wersjach mocy grzejnej
powierzchniowej i zasadniczo nie wymagajà
projektowania.

Przewa˝nie do wyboru sà maty
o mocach od 100 W/m2 do 180 W/m2. Ju˝ 80
W/m2 jest mocà wystarczajàcà
do pe∏nego ogrzania wi´kszoÊci
pomieszczeƒ. Jednak˝e czas
potrzebny do nagrzania pod∏ogi
do wymaganej temperatury przy
wy˝szej mocy b´dzie du˝o krót-
szy. Maty stosowane jako ogrze-
wanie podstawowe nale˝y
dobieraç podobnie jak przewody
grzejne, a wi´c wybraç najni˝szà
moc zapewniajàcà w∏aÊciwe
ogrzanie. W przypadku gdy
zale˝y nam na komfortowym
dogrzaniu posadzki w okreÊlo-
nych porach dnia, nale˝y
stosowaç wy˝sze moce i za-
pewniç dobre sterowanie za
pomocà programowanych regu-
latorów temperatury z czuj-
nikiem pod∏ogowym.

Mata idealna

rys. Jolanta Johnsson
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1 mm2, w niektórych krajach 0,75 mm2).
W∏asnoÊci mechaniczne przewodu takie, jak:
odpornoÊç na uderzenie, wyd∏u˝enie przy zer-
waniu, wytrzyma∏oÊç na rozciàganie czy twar-
doÊç materia∏u pow∏okowego sà niezmiernie
istotne, gdy˝ przy prowadzeniu prac
budowlanych ∏atwo o ró˝nego rodzaju
nara˝enia mechaniczne dla uk∏adanych mat.
Zdecydowana wi´kszoÊç mat
sprzedawanych w Polsce zbudowana jest
z przewodu nie spe∏niajàcego w/w norm,
a certyfikaty na znak bezpieczeƒstwa
dotyczà maty jako urzàdzenia wed∏ug
normy PN-EN 60335-1 „Bezpieczeƒstwo
elektrycznych przyrzàdów do u˝ytku
domowego i podobnego. Wymagania
ogólne”, a nie przewodu grzejnego.
Certyfikat uprawniajàcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczeƒstwa zawieraç
musi zawsze wymagania na jakie produkt by∏
sprawdzany. Certyfikaty na wymagania zgod-
nie z normami dla przewodów wydaje Biuro
Badawcze ds. JakoÊci Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, a dla urzàdzeƒ OÊrodek
Badawczo – Rozwojowy „Predom-OBR”. 

Napi´cie znamionowe, na które zapro-
jektowano mat´, musi byç podawane przez
producentów i wynosi 220 lub 230 V. Moc
grzejna maty jest z kolei zale˝na od napi´cia

i trzeba wiedzieç, ˝e kupujàc mat´ na napi´cie
230 V i stosujàc jà przy 220 V jej moc b´dzie
o oko∏o 9% mniejsza od podanej przez pro-
ducenta. Obecnie w Polsce napi´cie w sieci
przewa˝nie wynosi 220 V, aczkolwiek
w najbli˝szych latach b´dzie w miar´ moder-
nizacji sieci i dostosowywania si´ do wymo-
gów Unii Europejskiej podnoszone do 230 V.

Sposób mocowania przewodu do maty
nie ma wp∏ywu na jakoÊç maty, pod warun-
kiem, ˝e ˝aden zwój przewodu nie przemieÊci
si´ w trakcie instalowania i nie spowoduje
zbytniego zbli˝enia lub zetkni´cia ze zwojem
sàsiednim.

Odst´py mi´dzy przewodami na macie
Êwiadczà o mocy jednostkowej, przy jakiej
b´dzie pracowa∏ przewód grzejny. Im g´Êciej
u∏o˝ony jest przewód, tym mniejsza moc jed-
nostkowa pracy przewodu, a tym samym
bardziej bezpieczna i bezawaryjna praca
urzàdzenia. Generalnie odst´p mi´dzy prze-
wodami nie powinien przekraczaç 7 cm, (co
odpowiada dla maty 100 W/m2 oko∏o 7 W/m
i dla maty 160 W/m2 oko∏o 10 W/m ). Ponadto
zbyt du˝e odst´py mi´dzy przewodami
spowodowaç mogà równie˝ niekomfortowy
nierównomierny rozk∏ad temperatury na
powierzchni pod∏ogi.

ZnajomoÊç przedstawionych powy˝ej
zasad mo˝e pomóc w wyborze i w∏aÊciwym
zakupie maty grzejnej.

Maciej Susicki
G∏ówny In˝ynier ELEKTRA

Mata idealna

UWAGA PODRÓBKI !!!
Na jesieni tego roku pojawi∏y si´ na polskim rynku grzejniki

przenoÊne oznaczone markà ELEKTRA, które nie majà nic wspól-
nego z naszymi produktami. 

Ostrzegamy wszystkich przed zakupem tego sprz´tu. 
Podrobiony grzejnik jest koloru czarnego w odró˝nieniu od

oryginalnego grzejnika ELEKTRA, który jest bia∏y. Nieuczciwa
konkurencja posun´∏a si´ nawet do wydrukowania fa∏szywych
instrukcji i kart gwarancyjnych, w których ELEKTRA figuruje jako
gwarant.

Uprzedzamy, ˝e
p o d r o b i o n e
grzejniki sà
wykonane z
du˝o gorszych
materia∏ów i nie
b ´ d z i e m y
w y k o n y w a ç
n a p r a w
gwarancyjnych
podrob ionych
grzejników.

Mata grzejna ELEKTRA wykonana zgodnie z
PN-IEC 1423-1, PN-IEC 1423-2 i BBJ-98 KT-1001
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DoÊwiadczenia ostatnich lat wykazujà, ˝e
ogrzewanie elektryczne staje si´ w Polsce, ze
wzgl´du na swoje niewàtpliwe zalety, coraz
bardziej popularne. Obok bezpieczeƒstwa czy
komfortu u˝ytkowania, wa˝nà cechà jest
mo˝liwoÊç bardzo dok∏adnej regulacji, stàd
widoczny szybki rozwój „inteligentnych” sys-
temów ogrzewania. Temperatura, jako pod-
stawowy czynnik decydujàcy o tzw.„mikrokli-
macie” pomieszczeƒ i wp∏ywajàcy w du˝ym
stopniu na samopoczucie mieszkaƒców,
powinna byç regulowana zgodnie z ich
wymogami, a jej wartoÊç nastawiona powin-
na byç utrzymywana na zadanym poziomie.
Nowoczesny,„inteligentny” system sterowania
temperaturà musi spe∏niaç oczekiwania coraz
bardziej wymagajàcych i przyzwyczajonych do
okreÊlonego komfortu Klientów.
Urzàdzeniami spe∏niajàcymi takie funkcje sà
ro˝nego rodzaju regulatory temperatury.
W∏aÊciwie dobrane i zamontowane, umo˝li-
wiajà regulacj´ temperatury w ka˝dym obiek-
cie, jednoczeÊnie znacznie obni˝ajàc koszty
eksploatacji ogrzewania. Od kilku lat dost´p-
ne sà regulatory elektroniczne (cyfrowe)
z mo˝liwoÊcià programowania. Takimi sà
Elektra Digi2 oraz Elektra Digi2p, które
zapewniajà automatyczne regulowanie
temperaturà w funkcji czasu systemów
grzewczych lub ch∏odzàcych w mieszka-
niach, domkach jednorodzinnych czy
pomieszczeniach gospodarczych. Idealnie
wspó∏pracujà z elektrycznymi grzejnikami
konwektorowymi, elektrycznym ogrze-
waniem pod∏ogowym zarówno zasad-
niczym, dodatkowym jak i komfortowym,
kot∏ami elektrycznymi, gazowymi czy ole-
jowymi.

Kilka s∏ów o programowaniu...
Elektra Digi2 i Elektra Digi2p umo˝liwiajà

zaprogramowanie i utrzymywanie temperatu-
ry ogrzewania lub ch∏odzenia na jednym
z trzech poziomów:

• Temperatura komfortowa – stosowana pod-
czas obecnoÊci u˝ytkowników.
• Temperatura obni˝ona (ekonomiczna) –
stosowana podczas nieobecnoÊci lub w nocy.
• Ochrona przed zamarzaniem – stosowana
przy d∏u˝szych nieobecnoÊciach. Chroni po-
mieszczenie przed zbyt niskimi temperaturami. 

Trzy programy fabryczne (wpisane do
pami´ci regulatorów) oraz jeden dodatkowy
(tworzony przez u˝ytkownika) pozwalajà na
dostosowanie temperatury o ka˝dej porze
doby do indywidualnych wymagaƒ. Mo˝liwe
jest zaprogramowanie ka˝dego
dnia tygodnia i wprowadzenie do
6 zmian temperatury w ciàgu
doby, tzn.: trzy przedzia∏y czasowe
z temperaturà komfortowà i trzy
przedzia∏y czasowe z temperaturà
obni˝onà. Na wyÊwietlaczu poka-
zywany jest aktualny czas (zegar 24
godzinny) i dzieƒ tygodnia oraz
trzy wartoÊci temperatury: rzeczy-
wista (mierzona przez czujnik),
komfortu i ekonomiczna.
Przedstawiony jest tak˝e, w sym-
boliczny sposób, realizowany pro-
gram 48 pó∏godzinnych cykli (24
godziny) wraz z odpowiadajàcymi im
poziomami temperatury: komfortowej lub
obni˝onej. W razie potrzeby u˝ytkownik mo˝e
w dowolnym momencie zmieniç wartoÊç tem-
peratury bez ingerencji w program. 

Kiedy zbli˝ajà si´ wakacje...
Regulatory Elektra Digi2 i Elektra Digi2p

umo˝liwiajà równie˝ utrzymanie minimalnej
temperatury (ochrona przed zamarzaniem)
podczas d∏u˝szej nieobecnoÊci u˝ytkowników.
Jest to tzw. „program wakacyjny”, który mo˝e
byç realizowany przez 1 do 99 dni.
Dodatkowa funkcja licznika godzin pracy (do
9999 godzin równie˝ z mo˝liwoÊcià liczenia
wstecz) pozwala skontrolowaç czas pracy
urzàdzenia w ca∏ym sezonie grzewczym. 

Do czego mo˝e si´ przydaç
zwyk∏y telefon...?

Elektra Digi2 dodatkowo charakteryzuje
si´ mo˝liwoÊcià zmiany temperatury komfortu
i ekonomicznej (obni˝onej) na temperatur´

ochrony przed zamarzaniem równie˝ za
poÊrednictwem telefonu (i dodatkowego
modemu np. DOMOCONTROL 122). Funkcja
ta staje si´ bardzo przydatna przy regulacji
temperatury w domkach letniskowych,
umo˝liwiajàc np. za∏àczenie ogrzewania
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Troch´ automatyki...

Regulatory Elektra Digi2 i Elektra Digi2p
umo˝liwiajà wybór jednego z dwóch trybów
pracy: 
1. Za∏./Wy∏. 
– podobny jak w wi´kszoÊci regulatorów.
Histereza = 0,3 K. 
Sterownik, pracujàcy w tym trybie wy∏àcza
ogrzewanie przy T zadanej + 0,5 histerezy, 
a za∏àcza przy Tzadanej – 0,5 histerezy.

2. Tryb chronoproporcjonalny 
– (proporcjonalny z podstawà czasu):

Urzàdzenie grzewcze za∏àczy si´ przy
temperaturze otoczenia ni˝szej od (tempera-
tury) zadanej -0,5 K (pomniejszonej o 0,5 K).

Urzàdzenie grzewcze wy∏àczy si´ przy
temperaturze otoczenia wy˝szej od (tempera-
tury) zadanej +0,5 K (powi´kszonej o 0,5 K).

Dla temperatury w przedziale 
Tzadanej - 0,5 K do Tzadanej + 0,5 K urzàdzenie
za∏àczone jest na czas proporcjonalny do
ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià zadanà + 0,5 K 
a wartoÊcià rzeczywistà temperatury. 

„Inteligentny” wybór systemu sterowania...

Pod koniec b.r. wprowadzono do systemu oznaczeƒ regula-
torów temperatury modele ELEKTRA FLASH. W zwiàzku
z tym zmieni∏y si´ dotychczasowe nazwy i numery.

Stare nazwy Nowe nazwy

FLASH 25505 ELEKTRA FLASH 25526

FLASH 25800 ELEKTRA FLASH 25801

FLASH 25615 ELEKTRA FLASH 25616

DIGI 2 56120 ELEKTRA DIGI2 56221

Programowalny regulator temperatury
ELEKTRA Digi2
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„Inteligentny” wybór systemu sterowania...

Przyk∏ad:
Tzadana = 20OC,
dla Trzeczywista = 19,5OC urzàdzenie stale

za∏àczone
dla Trzeczywista = 20,5OC urzàdzenie stale 

wy∏àczone,
dla Trzeczywista = 20OC urzàdzenie 5 min. 

za∏àczone i 5 min. wy∏àczone,
dla Trzeczywista = 19,7OC urzàdzenie 8 min. 

za∏àczone i 2 min. wy∏àczone,
dla Trzeczywista = 20,2OC urzàdzenie 3 min. 

za∏àczone i 7 min. wy∏àczone,

Ten tryb jest korzystny dla uk∏adów
grzewczych o du˝ej bezw∏adnoÊci i opóênie-
niach (np. ogrzewanie pod∏ogowe przy zas-
tosowaniu przewodów grzejnych). Powoduje
za∏àczanie i wy∏àczanie urzàdzenia w zasadzie
raz na 10 min.
Inne zalety regulatorów...

Do powy˝szych zalet regulatorów Elektra
Digi2 i Elektra Digi2p nale˝y dodaç du˝à
dok∏adnoÊç zegara czasu rzeczywistego 

(max. ±1s/24h) oraz niski pobór mocy (zasi-
lanie poprzez dwie baterie LR6 – ˝ywotnoÊç
ponad dwanaÊcie miesi´cy). Podtrzymanie
pami´ci (ok. 1 min) jest wystarczajàce do
wymiany baterii, bez utracenia programu.
Zakres regulacji temperatury (komfortowej,
obni˝onej, ochrony przed zamarzaniem)
wynosi: od + 5OC do + 30OC. 

Dzi´ki eleganckiemu i nowoczesnemu
wzornictwu cyfrowe programowalne regula-
tory temperatury Elektra Digi2 i Elektra Digi2p
spe∏niajà estetyczne oczekiwania nawet
najbardziej wymagajàcych Klientów.
Na specjalne okazje – sterowanie ogrze-

waniem drogà radiowà...
W przypadku renowacji istniejàcych sys-

temów grzewczych bez mo˝liwoÊci wykona-
nia nowej instalacji sterowniczej, prostym
i niezawodnym rozwiàzaniem jest zasto-
sowanie Digi2 HF.

Zestaw ten sk∏ada si´ z: 
• bezprzewodowego regulatora temperatury
z programem tygodniowym (nadajnik Digi2HF),

• bryzgoszczelnego (IP43) odbiornika do
którego sygna∏ przesy∏any jest z nadajnika
drogà radiowà.

Nadajnik Digi2HF kontroluje temperatur´
otoczenia i wysy∏a drogà radiowà sygna∏y
sterujàce do odbiornika, który w zale˝noÊci od
potrzeby za∏àcza lub wy∏àcza urzàdzenie
grzewcze. A co najwa˝niejsze dla zwyk∏ego
u˝ytkownika – nadajnik mo˝na umieÊciç na
dowolnym meblu w pomieszczeniu.

Krótkie podsumowanie...
Zastosowanie regulatorów Elektra Digi2

oraz Elektra Digi2p nie tylko zapewni
u˝ytkownikowi poczucie komfortu cieplnego
lecz równie˝ pozwoli zaoszcz´dziç energi´ na
poziomie, który w krótkim czasie zrównowa˝y
koszt zakupu regulatora. 

Bioràc pod uwag´ ich powy˝sze zalety,
pozostaje tylko dokonaç „inteligentnego”
wyboru...

Dzi´kujemy firmie ZETA 
za przygotowanie artyku∏u

Systemy centralnego odkurzania poja-
wi∏y si´ stosunkowo niedawno jako alternaty-
wa dla standardowych r´cznych odkurzaczy
domowych. Tradycyjne odkurzanie nastr´-
cza∏o szereg niedogodnoÊci z których za
najwa˝niejsze nale˝y uznaç: 
– ha∏as wytwarzany prze silnik;
– przenoszenie odkurzacza, monta˝/demonta˝
ssawek, rur itp.;
– wzbudzanie py∏u przez otwór wylotowy sil-
nika przez co odkurzanie stawa∏o si´ przys∏o-
wiowà „syzyfowà pracà”.

Idealnà metodà na wyeliminowanie trud-
noÊci zwiàzanych z tradycyjnym odkurzaczem
jest zastosowanie systemu centralnego
odkurzania FLEXIT®. W odkurzaczach FLEXIT®

dzi´ki zastosowaniu szeregu nowoczesnych
rozwiàzaƒ uzyskano bardzo korzystny
wspó∏czynnik mocy ssàcej która ma najistot-
niejszy wp∏yw na jakoÊç sprzàtania. Równie˝
ze wzgl´du na zastosowanie niskoszumowych
silników typu „trough flow” oraz t∏umików
akustycznych uzyskano bardzo niski poziom
ha∏asu – zaledwie 53 dB!

System centralnego odkurzania Flexit
sk∏ada si´ z:

1. Jednostki centralnej montowanej w
gara˝u, kot∏owni lub innym pomieszczeniu

technicznym.
2. Akcesoriów do

odkurzania, tj, w´˝y,
ssawek, szczotek itp. 

3. Systemu kana∏ów
ssàcych i wylotowych 

4. Gniazd ssàcych
zamontowanych w po-
mieszczeniach. Gniazda

pe∏nià jednoczeÊnie rol´
w∏àczników odkurza-
cza. Opcjonalnie w∏àcz-
niki mogà byç umiesz-
czone na w´˝u ssàcym. 

5. Gniazda wylo-
towego – zamontowa-
nego w zewn´trznej
Êcianie domu poprzez
które zostaje usuwane

przefiltrowane powietrze
na zewnàtrz domu. 

Zalety 
Podstawowà zaletà stosowania central-

nych odkurzaczy jest wyeliminowanie recyrku-
lacji powietrza zasysanego. W tradycyjnych
odkurzaczach powietrze zasysane przechodzi
wraz z zanieczyszczeniami i kurzem przez
worek kurzowy gdzie zostaje zatrzymana
wi´kszoÊç zanieczyszczeƒ. Wi´kszoÊç, ale nie
wszystkie. Mniejsze drobiny kurzu które nie
zostanà zatrzymane w worku sà wyrzucane
przez uk∏ad wyrzutowy odkurzacza co
powoduje, ˝e odkurzanie staje si´ mniej
skuteczne. 

Problem ten nie istnieje w przypadku
centralnych odkurzaczy FLEXIT®. Jednostka
centralna posiada uk∏ad wyrzutowy z wypro-
wadzeniem na zewnàtrz budynku. Dodat-
kowo powietrze usuwane przechodzi przez
trójwarstwowy filtr cykloniczny przez co sys-
tem staje si´ przyjazny dla Êrodowiska natu-
ralnego. 

Istotnà zaletà jest równie˝ wyelimi-
nowanie ha∏asu wytwarzanego przez silnik,
czego nie da∏o si´ uniknàç w przypadku trady-
cyjnego odkurzania. Jednostka centralna

Ju˝ wkrótce w ofercie firmy ELEKTRA 

Jednostka centralna

Systemy centralnego odkurzania FLEXIT®
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umieszczana jest na ogó∏ w gara˝u, kot∏owni
lub innym pomieszczeniu technicznym.
W pomieszczeniach mieszkalnych znajdujà si´
tylko gniazda ssàce. W momencie odkurzania
s∏ychaç tylko przep∏yw powietrza w w´˝u ssà-
cym. 

Ha∏as który najsilniej emitowany jest na
kanale wyrzutowym (a wi´c s∏yszalny na
zewnàtrz budynku) mo˝e byç ucià˝liwy dla
otoczenia, np. sàsiadów. W systemie central-
nego odkurzania FLEXIT® problem ten mo˝na
∏atwo wyeliminowaç poprzez zastosowanie
specjalnego t∏umika akustycznego na kanale
wyrzutowym. 

Sama instalacja odkurzacza centralnego
nie wymaga specjalnych warunków ani
umiej´tnoÊci. Najistotniejszà rzeczà w projek-
towaniu systemu centralnego odkurzania jest
rozplanowanie gniazd ssàcych w pomiesz-
czeniach tak, aby zapewniç dotarcie w´˝a
ssàcego w ka˝dy punkt pomieszczenia.
Nast´pnie nale˝y wybraç miejsce zainstalowa-
nia jednostki centralnej i poprowadziç insta-
lacj´ rurowà od jednostki do gniazd ssàcych.
Dla instalatorów dost´pna jest instrukcja
monta˝owa odkurzaczy. 

Oferta odkurzaczy FLEXIT® obejmuje
zasadniczo trzy modele. W tabeli prezentuje-
my wykaz modeli, dane techniczne oraz
przyk∏ady zastosowaƒ.

Ca∏oÊci dope∏nia estetyczny wyglàd jed-
nostek centralnych oraz osprz´tu. Nie zapom-
niano równie˝ o estetycznym wykonaniu
gniazd ssàcych dost´pnych w dwóch
kolorach: bia∏ym i kremowym. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e jednostka Maksimal
uzyska∏a pierwsze miejsce w teÊcie odkurzaczy
na rynku norweskim wykonanym w paêdzier-
niku 99 roku przez niezale˝nà instytucj´
badawczà. Daje to na pewno obraz solidnoÊci
oraz wysokiej jakoÊci jednostek centralnych
FLEXIT® .

Systemy centralnego odkurzania FLEXIT® cd.

JEDNOSTKA OPTIMAL MAKSIMAL MAKSIMAL PLUS

WYSOKOÂå [mm] 570 870 970

SZEROKOÂå [mm] 400 400 400

G¸¢BOKOÂå [mm] 435 430 420

MOC SILNIKA [W] 1300 1300 1400

TYP SILNIKA trough flow trough flow by-pass

BEZPIECZNIK [A] 10 10 10

WAGA [kg] 5,8 7 8,4

POZIOM G¸OÂNOÂCI [db] 74 74 76

POZIOM G¸OÂNOÂCI [db] 56 56 56

NA KO¡CÓWCE WYCIÑGU

POZIOM G¸ÓSNOÂCI [db] 53 53 53

Z ZASTOSOWANIEM T¸UMIKA

POJEMNOÂå ZBIORNIKA KURZOWEGO [l] 30 30 30

MAKSYMALNA MOC SSANIA [W] 390 390 410

WOREK PAPIEROWY W STANDARDZIE TAK opcjonalnie opcjonalnie

PRAWY/LEWY MODEL TAK TAK TAK

WKAèNIK NAPE¸NIENIA NIE NIE TAK

ZBIORNIKA KURZOWEGO

ZASTOSOWANIE Mieszkania w blokach, Ârednie i du˝e domy Ârednie i du˝e domy 

ma∏e domy jednorodzinne, hotele, jednorodzinne, hotele, 

jednorodzinne biura itp. biura itp.

Schemat dzia∏ania systemu centralnego odkurzania FLEXIT®
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ELEKTRA od dawna wspó∏pracuje
z firmà RAYCHEM w zakresie systemów
grzewczych i przeciwzamarzaniowych.
Zakres wspó∏pracy znacznie rozszerzy∏
si´ od kiedy RAYCHEM sta∏ si´ cz´Êcià
koncernu Tyco International Ltd.

Tyco Thermal Controls jest przed-
si´biorstwem nale˝àcym do Tyco
International Ltd., amerykaƒskiej korpo-
racji oferujàcej wyroby od elektroniki,
telekomunikacji i kontroli procesów prze-
mys∏owych po ochron´ zdrowia, zabez-
pieczenia przeciwpo˝arowe i systemy
bezpieczeƒstwa. Firma Tyco International
dzia∏a w ponad 80 krajach na ca∏ym
Êwiecie i w mijajàcym roku finansowym
osiàgn´∏a obroty rz´du 36,3 biliona USD,
co daje jej 18 pozycj´ na liÊcie
najwi´kszych przedsi´biorstw na rynku
amerykaƒskim. Kapitalizacja firmy
przekroczy∏a 100 bln USD, co daje jej
wy˝szà pozycj´ na rynku ni˝: Walt
Disney, Ford Motor, General Motors,
PepsiCo.

Tyco Thermal Controls dostarcza sys-
temy grzewcze oraz systemy detekcji
i lokalizacji wycieków dla przemys∏u,
budownictwa, telekomunikacji, medy-
cyny i innych sektorów OEM. Obejmujàc
dzia∏alnoÊç i doÊwiadczenia firm
Raychem, Isopad, Pyrotenax, Tracer
i Accutron produkuje wi´cej zró˝nico-
wanych wyrobów grzejnych ni˝ jakakol-
wiek inna firma. Posiadajàc 50-letnie
doÊwiadczenie dostarczy∏a ponad
500 000 km przewodów grzejnych zain-
stalowanych w ponad 100 krajach na
ca∏ym Êwiecie. 

Wspó∏pracujàc z firmà Tyco Thermal
Controls b´dàcà cz´Êcià dzia∏u Tyco Flow
Control mamy dost´p do know-how
i zasobów firm siostrzanych dzia∏ajàcych
w sektorach pokrewnych, takich jak pro-
dukcja rur, wsporników do rur, zaworów,
z∏àczek, osprz´tu i aparatury pomia-
rowej.

W znacznym uproszczeniu ofero-
wane przez nas rozwiàzania grzewcze
mo˝na podzieliç na elektryczne systemy
do zastosowaƒ w budownictwie i prze-
myÊle.

BUDOWNICTWO
Systemy grzewcze do zastosowaƒ

w budownictwie stanowià optymalne
i ekonomiczne rozwiàzanie dla
wszelkiego rodzaju ochrony przed
mrozem – od usuwania Êniegu i lodu
z podjazdów, schodów i chodników do
utrzymywania w temperaturze dodatniej
rynien, rur i instalacji domowych w trud-
nych warunkach zimowych.

W zwiàzku ze znacznym wzbogace-
niem naszej oferty, wprowadzeniem
nowych wyrobów, a tak˝e zmianà polity-
ki firmy dotyczàcej nazewnictwa obec-
nych na rynku marek przedstawimy
krótkà charakterystyk´ nowej oferty:

Nowe marki w ofercie ELEKTRY 

Marka Produkt Zastosowanie

Samoregulujàce przewody grzejne: Utrzymywanie temperatur CWU
HWAT-L, HWAT- M, HWAT-R

Samoregulujàce przewody grzejne: Zabezpieczenie rynien, rur, przy∏àczy i systemów 
FroStop Black, FroStop Green, FS-C-2X, BTV-2-CT tryskaczowych przed zamarzaniem i oblodzeniem

Samoregulujàcy przewód grzejny: Ogrzewanie pod∏ogowe do wszystkich typów 
T2 Red pod∏óg: drewnianych, panelowych, pokrytych 

linoleum i p∏ytkami ceramicznymi.

System T2 Reflecta: Ogrzewanie do wszystkich typów pod∏óg: 
t∏oczona p∏yta izolacyjna T2 Reflecta, drewnianych, panelowych, pokrytych linoleum 
przewód T2 Red, specjalny klej T2 Reflecta i p∏ytkami ceramicznymi

Samoregulujàcy przewód grzejny: Zabezpieczenie podjazdów, schodów 
EM2-XR i chodników przed Êniegiem i lodem.

Trace Tek 1000 Detekcja i lokalizacja wycieków wody

Trace Tek 3000 Detekcja i lokalizacja wycieków 
wi´kszoÊci kwasów i zasad

Trace Tek 5000 Detekcja i lokalizacja wycieków oleju 
nap´dowego, benzyny, zw. w´glowodorowych

Nowa wzbogacona oferta systemów grzewczych do zastosowaƒ
przemys∏owych zostanie przedstawiona w najbli˝szym numerze GW

cz´Êç 1
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Modu∏ oszcz´dnoÊciowy przezna-
czony jest do wspó∏pracy z norweskimi
grzejnikami Adax serii KET (za wyjàtkiem
VP 10), tzn grzejnikami wyposa˝onymi
w termostat elektroniczny. G∏ównà
funkcjà modu∏u oszcz´dnoÊciowego jest
z m n i e j s z a n i e
t e m p e r a t u r y
pomieszczeƒ w
których pracujà
grzejniki o 50C.
Obni˝ki odbywajà
si´ w specjalnie
zaprogramowa-
nych cyklach cza-
sowych. W zale˝-
noÊci od charak-
teru ogrzewanych
p o m i e s z c z e ƒ
mamy do dys-
pozycji:

– modu∏ oszcz´dnoÊciowy do
pomieszczeƒ mieszkalnych BT-9

– modu∏ oszcz´dnoÊciowy do
pomieszczeƒ biurowych KT-9

– modu∏ oszcz´dnoÊciowy do
domków letniskowych HT-9

Modu∏y te posiadajà ró˝ne fab-
rycznie ustawione programy sterujàce.

Modu∏ BT-9 przeznaczony do po-
mieszczeƒ mieszkalnych posiada cztery
programy. Cykle pracy grzejnika dla
poszczególnych programów przedstawia
rysunek 1.

Program oznaczony symbolem „7h”
to podstawowy program w którym grzej-
nik obni˝a swojà ustawionà komfortowà
temperatur´ o godz. 22.00 i powraca do
niej po siedmiu godzinach, czyli o godz.
5.00. Kolejny program „7+5h”, to

poprzednia wersja rozbudowana o
obni˝onà temperatur´ mi´dzy godzinà
8.00 a 13.00, czyli w tym czasie kiedy
wi´kszoÊç osób pracuje poza domem.
W programie „15h” grzejniki obni˝ajà
swojà temperatur´ o godz. 22.00 i stan
ten trwa do godz. 13.00. Ostatni pro-
gram „7+5h+weekend”, to wersja
„7+5h” wzbogacona o automatyczne
obni˝enie temperatury przez ca∏à sobot´,
a˝ do godziny 13.00 w niedziel´.

Monta˝ i programowanie modu∏u
oszcz´dnoÊciowego sà bardzo proste.
Cechà charakterystycznà jest to, ˝e
musimy je zaczàç w poniedzia∏ek ok.
22.00. Pierwszà czynnoÊcià jest
wsuni´cie modu∏u oszcz´dnoÊciowego
w odpowiednie miejsce grzejnika, które

jest zamkni´te zaÊlepkà (rys. 2).
CzynnoÊç tà wykonujemy przy wy∏à-
czonym grzejniku. Nast´pnie przyst´-
pujemy do programowania. W∏àczamy
ponownie grzejnik i przy pomocy
d∏ugopisu bàdê o∏ówka naciskamy przez
trzy sekundy przycisk „Time”. Wszystkie
lampki zacznà migaç (rys. 3). Nast´pnie
naciskajàc przycisk „Program” nale˝y
wybraç odpowiedni program. Miganie
lampki sygnalizuje wybranie odpowied-
niego programu (rys. 4). 

Modu∏ oszcz´dnoÊciowy umo˝li-
wia prostà i precyzyjnà regulacj´.
Dzi´ki niemu mo˝emy oszcz´dziç do
30% energii elektrycznej wyko-
rzystywanej do ogrzewania.

Modu∏ oszcz´dnoÊciowy
do grzejników Adax

Rys. 1

Rys. 2

Modu∏ oszcz´dnoÊciowy 
prosty w monta˝u

Rys. 3

Rys. 4

Znalaz∏em w Paƒstwa mate-
ria∏ach reklamowych informacj´
o module oszcz´dnoÊciowym do
grzejków ADAX. Czy móg∏bym
otrzymaç wi´cej informacji na jego
temat. Interesujà mnie jego 
funkcje i sposób programowania. 

Ignacy Skierdrzyƒski
Inwestor z Sieradza



ELEKTRA wzbogaci∏a swojà ofert´ o nowy
czujnik pod∏ogowy typu ETF - 199.
Nowy czujnik jest lepszy od swojego
poprzednika ze wzgl´du na:
– sztywniejszy przewód, co umo˝liwia

∏atwiejszy monta˝ w rurce
– zaokràglony kszta∏t obudowy 

koƒcówki, dzi´ki czemu ∏atwiej 
jest umieÊciç 
czujnik 
w rurce

– nowà 
obudow´ 
koƒcówki, 
która 
jeszcze 
szczelniej 
zabezpiecza 
przed wnikaniem 
wilgoci.

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e uleg∏a zmianie
d∏ugoÊç gwarancji na grzejniki marki
Atlantic i obecnie wynosi ona dwa lata.

2 lata gwarancji !2 lata gwarancji ! Muzeum
liczników

Od kwietnia dzia∏a w STOEN Muzeum Liczników. Unikalne egzemplarze
urzàdzeƒ pomiarowych sà dost´pne dla zwiedzajàcych w budynku Wydzia∏u
Gospodarki Licznikami przy ul. NieÊwieskiej 52, w godzinach pracy Wydzia∏u,
czyli mi´dzy 7:00 a 15:00. Ekspozycja obejmuje 140 liczników energii elek-
trycznej oraz 27 zegarów sterujàcych i innych przyrzàdów pomiarowych.
Najstarszy eksponat pochodzi z 1920 roku.

Zapraszamy do Muzeum – tylko tu mo˝na poznaç prawdziwà histori´ liczników energii elektrycznej.

Z serdecznymi ˝yczeniami
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

aby by∏ to czas sp´dzony w mi∏ym
i radosnym nastroju

Niech Nowy 2002 rok
b´dzie okresem wielu sukcesów

zawodowych i osobistych


