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W kwietniu br. ELEKTRA otrzyma∏a
zlecenie na wykonanie w Bazylice Bo˝ego
Mi∏osierdzia w Krakowie – ¸agiewnikach kilku
prac z zakresu ogrzewania elektrycznego.
Jednym z podstawowych zadaƒ by∏o wyko-
nanie ogrzewania prezbiterium, w którym
znajduje si´ g∏ówny o∏tarz Bazyliki poÊwi´-
conej w sierpniu br. przez Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II. Wymagania, jakie postawi∏ nam
inwestor, dotyczy∏y mo˝liwoÊci u∏o˝enia
dwóch obwodów grzejnych, jednego podsta-
wowego, drugiego pomocniczego. 

Po szczegó∏owej analizie takiego roz-
wiàzania uznaliÊmy, ˝e jest to mo˝liwe
i w pe∏ni bezpieczne, w przypadku gdy
zostanà zastosowane przewody o ró˝nych
mocach jednostkowych. Zaproponowano,
aby obwody podstawowe wykonaç z prze-
wodów grzejnych o mocy jednostkowej
15 W/m, natomiast obwody pomocnicze
z przewodów o mocy jednostkowej 10 W/m.
Rozwiàzanie takie zyska∏o aprobat´ inwes-
tora, umo˝liwia bowiem szybsze ogrzanie
posadzki.

Elektra 
w ¸agiewnikach

Bazylika Bo˝ego Mi∏osierdzia w Krakowie – ¸agiewnikach 

dokoƒczenie na stronie 4



2

P i e r w s z e
próby produkcji
e l e k t r y c znego
o g r z e w a n i a
p o d ∏ o g o w e g o
by∏y podejmo-
wane w naszym
kraju ju˝ w okre-
sie mi´dzywojen-
nym. Jednak sys-
tem ten zaczà∏
upowszechniaç
si´ stosunkowo
niedawno. Du˝y
udzia∏ w rozpow-
szechnianiu tego
rozwiàzania ma
firma ELEKTRA,
która jest naj-
wi´kszym produ-

centem w Polsce i w rejonie Europy Ârod-
kowej. ELEKTRA rozpocz´∏a produkcj´ prze-
wodów grzejnych na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych ubieg∏ego wieku, odnoszàc
znaczàcy sukces handlowy i zyskujàc uznanie
fachowców poparte licznymi, presti˝owymi
nagrodami.  Konstrukcja przewodów grzej-
nych ELEKTRA ulega ciàg∏ym modyfikacjom
i przemianom, konkurujàc ze Êwiatowymi
rozwiàzaniami w tej dziedzinie (GW
1(11)/2002).

Kolejnym etapem ewolucji klasycznych
przewodów grzejnych sta∏y si´ maty grzejne.
Produkcja mat grzejnych ELEKTRA zosta∏a
uruchomiona w 1998 roku. Na poczàtku by∏y
to maty zasilane dwustronnie, o mocy 100
W/m2, jednak wkrótce oferta zosta∏a uzupe∏-
niona o maty 160 W/m2.  Wprowadzenie do
sprzeda˝y po przyst´pnych cenach wysokiej
jakoÊci, niezawodnych (10 lat gwarancji)
i ∏atwych w monta˝u mat grzejnych ELEKTRA
sprawia, ˝e ogrzewanie pod∏ogowe staje si´
standardem w ka˝dej nowo budowanej lub
remontowanej ∏azience czy kuchni. Maty
grzejne ELEKTRA stosowane sà jako pod∏o-
gowy system dogrzewajàcy lub podstawowe
ogrzewanie pod∏ogowe w budownictwie
mieszkaniowym, w obiektach u˝ytecznoÊci
publicznej, a tak˝e w zabudowie zabytkowej
i sakralnej. Montuje si´ je:

– tam, gdzie ze wzgl´dów konstruk-
cyjnych (podniesienie poziomu pod∏ogi)
zainstalowanie tradycyjnych przewodów
grzejnych by∏oby zbyt k∏opotliwe (czy
wr´cz niemo˝liwe), 

– przy renowacjach i remontach, w warst-
wie kleju pod terakotà.
System nie wymaga specjalistycznego

projektu. Maty dost´pne sà w kilkunastu wer-
sjach o ró˝nej mocy i powierzchni grzejnej.

Tegorocznà nowoÊcià w ofercie handlo-
wej ELEKTRY sà maty grzejne zasilane jedno-

stronnie o mocy 100 i 160 W/m2. Zbudowane
sà w ten sposób, ˝e cienki przewód grzejny
przymocowany jest do siatki z tworzywa
sztucznego. W przypadku mat dwustronnie
zasilanych koniec i poczàtek przewodu
zakoƒczony jest oryginalnie pod∏àczonym
4–metrowym przewodem „zimnym“. W no-
wych matach „zimne“ przewody pod∏à-
czeniowe znajdujà si´ tylko na poczàtku
cienkiego przewodu grzejnego, koniec jest
natomiast specjalnie zabezpieczony.

G∏ównà zaletà nowych mat jest
∏atwiejszy monta˝, poniewa˝ majà one tylko
jeden przewód pod∏àczeniowy. Uk∏adanie
maty mo˝na zakoƒczyç w dowolnym miejscu.
Maty dwustronnie zasilane sà cieƒsze, pod-
czas uk∏adania nale˝y pami´taç, aby oba
pod∏àczeniowe przewody „zimne“ zosta∏y
doprowadzone do jednego punktu zasila-
jàcego.  

Wszystkie prace zwiàzane z uk∏adaniem
mat grzejnych ELEKTRA nie sà zbyt skomp-
likowane i w zasadzie mogà byç profesjonal-
nie wykonywane przez ka˝dego glazurnika,
jedynie samo pod∏àczenie do instalacji elek-
trycznej nale˝y powierzyç elektrykowi
z uprawnieniami.

System jest ca∏kowicie niewidoczny i nie
wymaga konserwacji. Obs∏uga ogranicza si´
do nastawienia ˝àdanej temperatury pod∏ogi
lub powietrza za pomocà regulatora tempe-
ratury. Maty grzejne ELEKTRA sà niemal
ca∏kowicie bezawaryjne, a gwarancja na nie
wynosi 10 lat!

MATY GRZEJNE ELEKTRA 
– INNOWACJE TWORZÑCE 

NOWY STANDARD

EElleemmeennttyy  ssyysstteemmuu  
ooggrrzzeewwaanniiaa  ppoodd∏∏ooggoowweeggoo

1 mata grzejna

2 korek do rurki peszel 
w której nale˝y umieÊciç
czujnik pod∏ogowy

3 rurka peszel 
do czujnika temperatury

4 rurka peszel 
do przewodów „zimnych“
maty grzejnej

5 puszka podtynkowa

6 regulator temperatury 

7 czujnik pod∏ogowy
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Nowa gama 
ogrzewaczy wody Atlantic

ATLANTIC GROUPE od przesz∏o 30 lat
cieszy si´ uznaniem swych Klientów.

Ponad 1000000 szt. ogrzewaczy
rocznie opuszcza fabryki ATLANTICA. 

Jest to efekt pracy, jakà wykona∏a firma
w celu osiàgni´cia najwy˝szej jakoÊci produk-
tu, najlepszej i najszybszej obs∏ugi serwisowej
oraz najlepszej informacji w dziedzinie
doradztwa technicznego.

Sta∏y rozwój technologiczny oraz wpro-
wadzane innowacje majà na celu osiàgni´cie
pe∏nego zadowolenia Klientów, otrzymujà-
cych produkt o najwy˝szych parametrach
technicznych, prosty w u˝yciu, zapewniajàcy
maksymalny komfort oraz bezpieczeƒstwo.

Stosowany przez ATLANTIC system kon-
troli jakoÊci jest bardzo surowy, a dà˝enie do
ulepszania produktów jest stale obecne we
wszystkich fabrykach ATLANTIC GROUPE.

W bie˝àcym roku, uwzgl´dniajàc potrze-
by naszych Klientów przekazywane nam za
poÊrednictwem sieci dystrybutorów, wprowa-
dziliÊmy do naszej oferty handlowej nowà
gam´ ogrzewaczy wody ATLANTIC.

Nowa gama to urzàdzenia z serii N4
o pojemnoÊci 50, 80 i 100 litrów, które wyst´-
pujà w dwóch wersjach – jako ogrzewacze
pracujàce w pozycji pionowej (gama VM...N4)
oraz jako ogrzewacze pracujàce w pozycji
poziomej (gama HM...N4).

Nowe ogrzewacze charakteryzujà si´
najwy˝szà jakoÊcià wykonania, du˝à oszcz´d-
noÊcià energii, bezpieczeƒstwem u˝ytkowa-
nia oraz wszechstronnoÊcià monta˝u.

Zastosowane w nich rozwiàzania tech-
nologiczne majà za zadanie jeszcze bardziej
dopasowaç si´ do potrzeb naszych Klientów,
którzy coraz cz´Êciej poszukujà urzàdzeƒ

o wysokiej jakoÊci wykonania, du˝ej wydaj-
noÊci, ma∏ych wymiarach i co oczywiste, sto-
sunkowo przyst´pnej cenie.

W konstrukcji nowej gamy ogrzewaczy
zastosowano mniejszà Êrednic´ walca
(433 mm), dzi´ki której gabaryty urzàdzenia
pozwalajà na lepsze dopasowanie si´ do
mo˝liwoÊci monta˝owych u Klienta.

W Êlad za tym zastosowano najwy˝szej
jakoÊci izolacj´ termicznà (pianka poliure-
tanowa o g´stoÊci 40 g/l, 0% CFC), która
skutecznie zabezpiecza podgrzanà wod´
przed utratà ciep∏a, powodujàc, ˝e jej tem-
peratura d∏ugo utrzymuje si´ na sta∏ym
poziomie (100 l wody traci zaledwie 0,6OC na
godzin´).

Nowe ogrzewacze zosta∏y wyposa˝one
równie˝ w zewn´trzne pokr´t∏o regulacji
temperatury oraz Êwietlny sygnalizator infor-
mujàcy Klienta o pracy elementu grzewczego,
którym jest  drut oporowy zamkni´ty w mie-
dzianej rurce wype∏nionej proszkiem szamo-
towym. 

Kszta∏t grza∏ki zosta∏ tak dobrany, by
odst´p pomi´dzy jej elementami by∏ mo˝liwie
jak najwi´kszy. 

W ten sposób zredukowana zosta∏a
mo˝liwoÊç jej uszkodzenia (moc punktowa
< 9 W/cm2) oraz mo˝liwoÊç osadzania si´ na
jej powierzchni kamienia kot∏owego b´dà-
cego swoistym utrudnieniem w przekazywa-
niu ciep∏a. 

Specjalnie ukszta∏towany króciec wlotu
zimnej wody do ogrzewacza wykonany
z inoksu czuwa nad tym, by woda wp∏ywa-
jàca do urzàdzenia nie powodowa∏a zawiro-
waƒ z wodà ogrzanà. 

Wn´trze ogrzewacza pokryte jest ema-
liowanà pow∏okà o równomiernej i optymal-

nej gruboÊci
( + / - 2 0 0 µ ) ,
o t r z y m y w a n à
dzi´ki ekskluzy-
wnej technologii
A T L A N T I C ,
g w a r a n t u j à c e j
najwy˝szy stopieƒ
ochrony antykoro-
zyjnej ka˝dego z urzàdzeƒ.

Dodatkowe zabezpieczenie stanowi sys-
tem antykorozyjny O’Pro.

Sk∏ada si´ on z rezystora sta∏oprà-
dowego (580 Ω) b´dàcego pewnego rodzaju
przegrodà pomi´dzy grza∏kà i anodà magne-
zowà umieszczonà we wn´trzu ogrzewacza.

Zadaniem rezystora jest wyrównywanie
potencja∏ów elektromagnetycznych pomi´dzy
grza∏kà a zbiornikiem, dzi´ki czemu wydatnie
wyd∏u˝ona zostaje ˝ywotnoÊç anody magne-
zowej. 

Jest to bardzo istotne, poniewa˝ mag-
nez w wyniku reakcji ogniw galwanicznych
zachodzàcych we wn´trzu ogrzewacza roz-
puszcza si´, wi´c co jakiÊ czas nale˝y anod´
wymieniaç na nowà.

We wn´trzu ka˝dego z ogrzewaczy zas-
tosowano równie˝ uszczelk´ dwup∏aszczowà
(wargowà) stanowiàcà zabezpieczenie jed-
nego z najbardziej nara˝onych na korozj´
miejsc we wn´trzu ogrzewacza – kraw´dzi
w∏azu kontrolnego (kryzy).

ATLANTIC ochrania to miejsce dzi´ki zas-
tosowaniu specjalnej uszczelki, której
zadaniem jest odizolowanie kraw´dzi kryzy
od bezpoÊredniego kontaktu z wodà.

Ka˝de z urzàdzeƒ wyposa˝one zosta∏o
w uniwersalny uchwyt mocujàcy je do Êciany,
który umo˝liwia zastosowanie ogrzewacza
jako zamiennika dla wi´kszoÊci wyrobów zna-
nych producentów, bez koniecznoÊci wierce-
nia kolejnych otworów pod nowy uchwyt
monta˝owy.

Szeroki zakres tolerancji uchwytu mon-
ta˝owego umo˝liwia monta˝ ogrzewacza
z wykorzystaniem istniejàcych ju˝ otworów.  

Do ka˝dego z urzàdzeƒ dodawany jest
zawór bezpieczeƒstwa o ciÊnieniu roboczym
6 barów oraz plastikowy ∏àcznik dielektryczny
(mufka).

Dla u∏atwienia monta˝u Êciennego jedna
ze stron kartonu stanowiàcego opakowanie
naszego urzàdzenia zawiera schemat monta-
˝owy uwzgl´dniajàcy oryginalne wymiary
ogrzewacza, rozstaw ko∏ków uchwytu
monta˝owego oraz rozstaw króçców zimnej
i ciep∏ej wody, których Êrednica wynosi 1/2“.

czas straty
pojemnoÊç typ sposób moc ogrzewania energii napi´cie wymiary waga

monta˝u grza∏ki (godz.) kWh/24h wys./Êredn.
(l) (W) (1) (2) (V) (mm) (kg)

50 VM 50 N4 pionowy 1 200 2,32 0,88 230 581x433 17
80 VM 80 N4 pionowy 1 200 4,06 1,40 230 821x433 21
100 VM 100 N4 pionowy 1 600 3,44 1,62 230 987x433 23

50 VM 50 N4* poziomy 1 500 1,40 1,10 230 564x433 17
80 VM 80 N4* poziomy 1 500 2,45 1,34 230 804x433 21
100 VM 100 N4* poziomy 1 500 3,40 1,85 230 970x433 23

* dost´pne w sprzeda˝y od grudnia br.

Nowe modele ogrzewaczy wody Atlantic
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W poszczególnych strefach zastosowano
nast´pujàce rodzaje przewodów:
SSttrreeffaa  11  ii  ssttrreeffaa  22
Obwód podstawowy: zestaw VCD12 15 W/m,
moc 2200 W, d∏ugoÊç przewodu 127 m.
Obwód pomocniczy: zestaw VCD11 10 W/m,
moc 1190 W, d∏ugoÊç przewodu 119 m.
SSttrreeffaa  33  ii  ssttrreeffaa  44
Obwód podstawowy: zestaw VCD13 15 W/m,
moc 2280 W, d∏ugoÊç przewodu 152 m.
Obwód pomocniczy: zestaw VCD11A 10 W/m,
moc 1420 W, d∏ugoÊç przewodu 142 m.

PPoozzoossttaa∏∏ee  ddaannee  tteecchhnniicczznnee::
– powierzchnia ogrzewanego prezbiterium 98 m2,
– moc grzejna obwodów podstawowych 9680 W,
– moc grzejna obwodów pomocniczych 5220 W,
– moc ∏àczna 14 900 W,
– moc powierzchniowa ca∏kowita 152 W/m2,
– moc powierzchniowa obwodu podstawo-

wego 98 W/m2,
– uk∏ad regulacji temperatury sk∏ada si´ z 4 re-

gulatorów typu ETI 1551 z czujnikami pod-
∏ogowymi umieszczonymi w ka˝dej strefie.

Rys. 1 
Kszta∏t prezbiterium z podzia∏em na 
4 strefy, w których u∏o˝ono przewody
podstawowe i pomocnicze.

Ogólny widok prezbiterium podczas uk∏adania 
przewodów grzejnych ...

... i
widok 

obecny.

Elektra
w 

¸agiewnikach¸agiewnikach
...dokoƒczenie ze strony 1
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Zasada dzia∏ania systemu grzejnego:
Za∏àczanie systemu grzejnego dokonuje
si´ za pomocà tzw. wy∏àczników syste-
mu (jeden dla strefy 1 i 3, drugi dla 
strefy 2 i 4), umieszczonych dla wygody
u˝ytkownika w pobli˝u o∏tarza. Po za-
∏àczeniu uk∏ad sterowniczy ka˝dej strefy
w∏àcza obwody podstawowe i po-
mocnicze.
Po osiàgni´ciu zadanej temperatury
obwody pomocnicze zostajà wy∏àczone
na sta∏e, natomiast dalszy cykl podtrzy-
mania temperatury posadzki odbywa si´
ju˝ tylko za pomocà obwodów podsta-
wowych. Powrót systemu do stanu
poczàtkowego, tj. pracy obu obwodów,
jest mo˝liwy po wy∏àczeniu i ponownym
za∏àczeniu „wy∏àczników systemu“.

Rys. 2 
Schemat u∏o˝enia obok siebie przewodów obwodu podstawowego i pomocniczego.

Rys. 4  Schemat obwodu sterujàcego
WWss – wy∏àcznik systemu
TT – regulator temperatury
PPtt – przekaênik czasowy
PPPP – przekaênik pomocniczy
SSPP – stycznik obwodu podstawowego
SSDD – stycznik obwodu pomocniczego

Zabezpieczenia 
przeciwzamarzaniowe
na dachu Bazyliki

ELEKTRA kompleksowo nadzorowa∏a prace

Oprócz ogrzewania posadzki prezbi-
terium firma ELEKTRA wykona∏a
równie˝ ogrzewanie Êwietlika na
dachu Bazyliki. Wykorzystano do tego
celu przewody samoregulujàce typu
8BTV2-CT. W dalszym etapie prac
przewiduje si´ wykonanie ogrzewania
rynien spustowych przewodami
samoregulujàcymi oraz pomieszczeƒ
kaplic Bazyliki grzejnikami konwekcyj-
nymi ADAX oraz ogrzewaczami aku-
mulacyjnymi OLSBERG.
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Z wielkà przyjemnoÊcià informujemy o otwarciu we
wrzeÊniu br. naszego nowego Centrum Dyst rybuc j i
w O˝arowie Mazowieckim. 

Wielkie Zmiany rozpo-
cz´liÊmy od przeniesienia pro-
dukcji przewodów i mat grzej-
nych do nowoczesnego Zak∏a-
du Produkcyjnego w O˝arowie
Mazowieckim. Wykorzystanie
nowych mo˝liwoÊci produkcyj-
nych pozwoli∏o ELEKTRZE na
zwi´kszenie wydajnoÊci, sukce-
sywne rozszerzanie asortymen-
tu, a tak˝e wprowadzenie do
oferty firmy wielu nowoÊci.
Uwieƒczeniem tej inwestycji
sta∏o si´ stworzenie w O˝a-
rowie nowoczesnego Centrum
Dystrybucji.

Oferta ELEKTRY na ogrzewacze akumu-
lacyjne zosta∏a poszerzona na wiosn´ o nowy
typ – ogrzewacz statyczny. Charakteryzuje si´
on  bezg∏oÊnà pracà oraz automatycznie ste-
rowanym procesem ∏adowania i roz∏ado-
wania.

System kana∏ów powietrznych zapewnia
równomierne oddawanie ciep∏a. Oko∏o 80%
ciep∏a oddawane jest do pomieszczenia przez
konwekcj´. Przep∏yw powietrza przez kana∏
Êrodkowy sterowany jest przes∏onà, której
po∏o˝enie regulowane jest automatycznie
w zale˝noÊci od stopnia roz∏adowania bloku
akumulacyjnego. Procesem ∏adowania bloku
akumulacyjnego steruje regulator termome-
chaniczny. Poziom ∏adowania bloku akumula-
cyjnego uzale˝niony jest od temperatury
ogrzewanego pomieszczenia.

Dost´pne w ciàg∏ej sprzeda˝y sà trzy
modele o mocach 1,7; 2,55; 3,4 kW.

Automatyczny 
OLSBERG STATYCZNY

SZKOLENIA 
DLA INSTALATORÓW 

OLSBERGA

Elektra przy wspó∏udziale
Katedry Elektrotermii
Politechniki ¸ódzkiej 
prowadzi szkolenia 

dla instalatorów w zakresie
monta˝u ogrzewaczy 
akumulacyjnych marki 

OLSBERG. 
Wszystkich zainteresowanych

prosimy o kontakt 
z p. Franciszkiem

Wróblewskim, 
tel. 0-605 224 579

(22) 843 32 82.

Elektra Centrum Dystrybucji
ul. Kolejowa 2i
05-850 O˝arów Mazowiecki
tel. (22) 721 31 00
fax (22) 721 17 12
CentrumDystrybucji@elektra.pl

CENTRUM DYSTRYBUCJI
RUSZY¸O 
CENTRUM DYSTRYBUCJI
RUSZY¸O 
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Elektryczne ogrzewanie pod∏ogowe
sta∏o si´ dziÊ standardem w ∏azienkach i kuch-
niach. W tego typu pomieszczeniach sprawa
jest bardzo prosta. Materia∏em wykoƒ-
czeniowym jest zazwyczaj ceramika lub
kamieƒ, które bardzo dobrze oddajà ciep∏o.

Ale co z innymi pomieszczeniami,
gdzie zazwyczaj stosuje si´ parkiet lub
wyk∏adziny pod∏ogowe?

Warunkiem jest, aby produkt mia∏ znak
dopuszczajàcy do takiego zastosowania!

Cz´sto jednak projektantowi wn´trz lub
inwestorowi nie chodzi o ww. materia∏y, ale
o pod∏ogi wykonane z naturalnego surowca,
jakim jest drewno, które zachwyca pi´knem
i elegancjà.

Tego typu powierzchnie przy elek-
trycznym ogrzewaniu pod∏ogowym wzbu-
dzajà jeszcze wiele wàtpliwoÊci zwiàzanych
z w∏aÊciwoÊciami fizycznymi i termicznymi
drewna.

Takie oczekiwania spe∏nili producenci
parkietów warstwowych z warstwà przeciw-
pr´˝nà. Parkiety o standardowych wymiarach
i gruboÊci 11 lub 14 mm produkowane sà
z przeznaczeniem do ogrzewania pod∏o-
gowego.

Do zagadnienia jednak trzeba podejÊç
jeszcze na etapie projektowania. Otó˝
zapotrzebowanie na moc cieplnà w takim
pomieszczeniu nie powinno byç wi´ksze ni˝

60 – 75 W/m2, a temperatura na powierzchni
pod∏ogi nie powinna przekraczaç 26 – 27OC.

Dobierajàc elektryczne zestawy grzejne
nale˝y wybraç przewody grzejne mocy jed-
nostkowej 10 W/m.

Nale˝y je rozpiàç na siatce metalowej
w odst´pach 15-cm i zalaç wylewkà betonowà
z dodatkiem plastyfikatora o gruboÊci 5 – 7 cm.

Czujnik temperatury nale˝y umieÊciç
w rurce w górnej warstwie wylewki tu˝ pod
powierzchnià. Jest to istotny szczegó∏,
poniewa˝ kontrolujemy temperatur´ na
powierzchni pod∏ogi. Dobrze jest zastosowaç
regulator z blokadà mechanicznà.

Po okresie wiàzania betonu, tj. 28 dniach
nale˝y rozpoczàç stopniowe wygrzewanie
wylewki w ten sposób, ˝eby codziennie pod-
nosiç temperatur´ o 5OC do wysokoÊci 
25 – 27OC w celu usuni´cia wilgoci. Firma
instalujàca ogrzewanie ma obowiàzek
sporzàdziç protokó∏ zawierajàcy daty, tempe-
ratury i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
wygrzanie.

Po wysuszeniu wylewki protokó∏ nale˝y
przekazaç firmie uk∏adajàcej parkiet, która
wykona pomiar wilgotnoÊci. WilgotnoÊç nie
mo˝e przekraczaç 3%. Niewskazany jest
pomiar wilgotnoÊci metodà elektrycznà ze
wzgl´du na to, ˝e w wylewce jest siatka
metalowa.

Pozostaje wi´c jedynie metoda su-
szarkowo-wagowa lub karbidowa.

Na zakoƒczenie kilka uwag dla inwesto-
ra, dotyczàcych prac parkieciarskich na
wylewce z zainstalowanymi przewodami
grzejnymi.
1. Dopilnowaç pomiaru i protoko∏ów wilgot-

noÊci.
2. Sprawdziç nierównoÊci wylewki (tole-

rancja 1 mm na d∏ugoÊci 1 m).
3. Dopilnowaç dylatacji parkietu od Êciany 

– 1 cm.
4. Wybraç odpowiedni klej, proponujemy

klej 2-sk∏adnikowy poliuretanowy,
i stosowny Êrodek gruntujàcy.

5. Przestrzegaç bardzo dok∏adnie zaleceƒ
producenta w zakresie przygotowania
i mieszania kleju.

6. Uk∏adaç parkiet w temperaturze min. 
+ 15OC

7. Listwy przypod∏ogowe przykleiç tylko do
Êciany.

8. Odczekaç 2-3 tygodnie i przeszlifowaç
parkiet siatkà szlifujàcà o gradacji 
100 –120.

9. Jako sposób wykoƒczenia powierzchni
wybraç olejowanie, a nie lakierowanie
(lakier w trakcie eksploatacji pod∏ogi mo˝e
p´knàç i powstanie rysa).

CZY MO˚NA ZASTOSOWAå 
ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE POD¸OGOWE 
POD PARKIETEM? 

Parkiet z warstwà przeciwpr´˝nà



Wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà
- prosimy o kontakt z Dzia∏em Marketingu
e-mail: marketing@elektra.pl

NOWA GENERACJA 
REGULATORÓW TEMPERATURY ELEKTRA

Nasi Klienci wymagajà od ogrzewania komfortu cieplnego
i niskich kosztów. Âwiadczy o tym  stale rosnàca sprzeda˝ pro-
gramowalnych regulatorów temperatury. 

Model OCC, który zosta∏ wprowadzony na rynek polski na
poczàtku 2000 r., odniós∏ du˝y sukces handlowy. Po bardzo
skrupulatnych badaniach i pracach konstrukcyjnych wprowadza-
my do naszej oferty nowà generacj´ programowalnych regula-
torów temperatury Elektra – OCC2.

Najwa˝niejsze innowacje to:
– du˝y wyÊwietlacz o wymiarach 11 x 25 mm z bardzo czytel-

nymi symbolami
– ca∏kowicie nowy, cztero-zdarzeniowy programator 

bardzo prosty w obs∏udze
– wbudowany dwubiegunowy prze∏àcznik. Maksymalne

obcià˝enie 3600W.
Celem by∏o stworzenie

programowalnego regu-
latora temperatury, który
nie b´dzie wymaga∏ korzys-
tania z instrukcji obs∏ugi.
Nowy regulator zawiera
przyjaêniejszà jej form´.
Niezb´dne informacje dos-
t´pne sà w postaci ilustracji
i krótkich opisów.

Nowy typ progra-
mowalnego regulatora
temperatury zaprojekto-
wany jest w trzech ró˝nych
wersjach, które z powodze-
niem zastàpià modele
Elektra OCC i OCD:

–  Elektra OCC2-1991 z czujnikiem pod∏o-
gowym (3 m),

– Elektra OCC2-1999 z pokojowym czuj-
nikiem powietrznym,

– Elektra OCD2-1999 z pokojowym
i pod∏ogowym czujnikiem temperatury
(3 m). 

EKSPERT PODPOWIE...
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e nasza firma zosta∏a zaproszona do

wspó∏pracy w ramach nowego projektu Wydawnictwa Murator – portalu
internetowego „www.MuratorDom.pl“. Serwis „MuratorDom“ to zupe∏nie
nowy portal, w którym wszystko kr´ci si´ wokó∏ domu. Mo˝na tam znaleêç
fachowà wiedz´ o budowaniu, projektowaniu, remontowaniu i urzàdzaniu
wn´trz. Dodatkowo porady ekspertów oraz przydatne kalkulatory pozwalajà
obliczyç interesujàce nas wartoÊci. 

W nowym dziale
EKSPERT PODPOWIE
specjaliÊci z firmy
ELEKTRA odpowiada-
jà na pytania z zakre-
su monta˝u, eksplo-
atacji i konserwacji
elektrycznych syste-
mów grzejnych –
ogrzewania pod∏o-
gowego, grzejników
k o n w e k c y j n y c h ,
ogrzewaczy akumula-
cyjnych i innych.

Nowy portal o budownictwie dla „Kowalskiego“.

ELEKTRA OCC2 
– premiera styczeƒ 2003


