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ELEKTRA

Firma ELEKTRA chc¹c skutecznie konku-
rowaæ na rynku mat i przewodów grzej-
nych ju¿ w 1997 roku wdro¿y³a system
zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug wymagañ
normy ISO 9002:1994.
Stosowany i doskonalony przez lata sys-
tem jakoœci w znacznym stopniu zwiêk-
sza³ atrakcyjnoœæ naszej firmy dla part-
nerów handlowych oraz dla odbiorców
i u¿ytkowników naszych wyrobów.
Dziêki prawid³owo funkcjonuj¹cemu sys-
temowi zarz¹dzania jakoœci¹ uzyskaliœmy
wiêksze mo¿liwoœci na rynku, zwiêksza-
j¹c produkcjê i sprzeda¿ oraz pozyskuj¹c
wiêksze zadowolenie i lojalnoœæ
Klientów.
W 2003 roku w ramach doskonalenia
tego systemu, przy wspó³udziale kadry
kierowniczej i pracowników firmy,
wdro¿yliœmy w pe³nym zakresie wyma-
gania nowej normy PN-EN ISO
9001:2001 i uzyskaliœmy certyfikat
Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji nr
151/3/2003 oraz certyfikat jednostki
miêdzynarodowej IQNET nr 151/2/2001.

Wdra¿aj¹c system jakoœci wed³ug nowej
normy, stworzyliœmy jeszcze wiêksz¹
mo¿liwoœæ poprawy stosowanych w fir-
mie procesów.
Korzyœci jakie ju¿ uzyskaliœmy dziêki
wdro¿eniu i certyfikowaniu tego syste-
mu to:
– lepsze wykorzystanie czasu i œrodków, 
– skuteczne konkurowanie na rynku

krajowym i rynkach zagranicznych,
i uzyskanie gwarancji zadowolenia
Klienta.

W oczach wymagaj¹cych u¿ytkowników
certyfikat ISO 9001 stanowi gwarancjê
wysokiej jakoœci naszych wyrobów
i us³ug i dziêki niemu nie trzeba
udowadniaæ stosowania norm jakoœ-
ciowych w firmie.
Ponadto, w przysz³ym roku zamierzamy
w firmie ELEKTRA wdro¿yæ system
zarz¹dzania œrodowiskiem zgodny
z norm¹ PN EN ISO 14001.
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SYSTEM JAKOSÆI

ISO 9001

I S O  9 0 0 1



I N F O R M A C J A

Ju¿ nie pierwszy raz system ogrzewania pod³ogowego ELEKTRA
zosta³ wykorzystany podczas prac remontowo-budowlanych
zabytkowych budynków na terenie Polski. Tym razem by³ to romanty-
czny zespó³ pa³acowo-parkowy w M³oszowej ko³o Katowic, w dawnym
powiecie chrzanowskim. System Elektra zosta³ zainstalowany w piwni-
cach ca³ego budynku.

Obecny wygl¹d nie jest wiernym odbiciem pierwotnego
kszta³tu tego niepowtarzalnego zespo³u architektonicznego,
ale o dzisiejszym jego znacze-
niu artystycznym zadecy-
dowa³o XIX stulecie, mimo ¿e
historia siedziby szlacheckiej
zaczyna siê znacznie wczeœ-
niej. Pierwsze wzmianki o wsi
M³oszowa pochodz¹ z XIV
wieku, a o folwarku z po-
cz¹tku XVI kiedy by³ w³as-
noœci¹ rodu M³oszowskich –
st¹d nazwa miejscowoœci. Po
wygaœniêciu rodu, pod
koniec XVIII wieku, maj¹tek
przeszed³ w rêce spadkobier-
ców Hieronima Wielkopol-
skiego, ówczesnego starosty
krakowskiego. Najpierw fol-
wark wraz z parkiem i sta-
wem zosta³ oddany w dzier-
¿awê, a potem sprzedany
dzier¿awcy Kajetanowi
Florkiewiczowi, który zakupi³
szlachectwo i herb Ozdoba
oraz nazwa³ swoj¹ rezy-
dencjê zamkiem. Dzia³o siê to
na pocz¹tku XIX wieku.

Kajetan i jego syn Juliusz spêdzili tam
niemal ca³e swoje ¿ycie, nie szczêdz¹c
ani œrodków, ani wysi³ków, aby
uczyniæ ze wzniesionego w stylu
neogotyckim pa³acu wspania³ej rezy-
dencji. Mia³a ona nie tylko s³u¿yæ ich
odpoczynkowi i wygodzie, ale i byæ
œwiadectwem ich ambicji, zamierzeñ
i dokonañ. Do dziœ charakterystyczny-
mi elementami zamku, mimo prze-
chodzenia maj¹tku z r¹k do r¹k, s¹:
oficyna, zwana arsena³em (zdj. 4),
baszta (zdj. 1), kaplica (zdj. 3) oraz

Brama Królewska (zdj. 2). Na przestrzeni
kilku wieków w³aœcicielami by³y dwa
rody, a w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu
lat maj¹tek zosta³ najpierw zlicytowany,
potem dosta³ siê w rêce Niemców
(w czasie wojny), póŸniej stacjonowali
tam Rosjanie, a w koñcu sta³ siê w³as-
noœci¹ Skarbu Pañstwa i zosta³ roz-
parcelowany. Od 1998 roku jest ju¿
w³asnoœci¹ Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach.

Obecnie zakoñczy³y siê tam prace
remontowo-adaptacyjne, których ele-
mentem by³a zmiana ogrzewania kom-

pleksu. Na ca³ej powierzchni piwnic zespo³u Pa³acowo-Parkowego
w M³oszowej zosta³y zainstalowane przewody grzejne ELEKTRA, które
stanowi¹ podstawowy system grzewczy. Na zdjêciach przedstawione s¹
etapy uk³adania systemu (zdj. 5-8).

ZESPÓ£ PA£ACOWO-PARKOWY 
W M£OSZOWEJ
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Nowy Carat
Tak w³aœnie w najwiêkszym skrócie mo¿na
okreœliæ nowe dziecko OLSBERGA –
ogrzewacz akumulacyjny z dynamicznym
roz³adowaniem CARAT.

Nowatorskie rozwi¹zania techniczne w per-
fekcyjnej obudowie (zdj. 1) to w dzisiejszych
czasach gwarancja sukcesu na rynku
najbardziej zaawansowanych technologicznie
urz¹dzeñ elektrycznych do akumulacji ciep³a
w tzw. dolinie energetycznej.
Dziêki nieustaj¹cym badaniom laborato-
ryjnym z zakresu termodynamiki oraz wielu
innym procesom rozwojowym w firmie 
OLSBERG tworzone s¹ produkty najwy¿szej
jakoœci o optymalnej funkcjonalnoœci i nie-
zwykle komfortowej obs³udze u¿ytkowej. 
W nowym Caracie, tak jak we wczeœniejszych
modelach ogrzewaczy akumulacyjnych 
OLSBERGA, konstrukcja wykonana jest
z gruntownie przetestowanych materia³ów
najwy¿szej jakoœci, co gwarantuje d³ugolet-

ni¹, bezawaryjn¹ i bezpieczn¹ eksploatacjê
urz¹dzenia. Nowoczesna obudowa nale¿y do
najbardziej zaawansowanych pod wzglêdem
ergonomicznym i ma niew¹tpliwie du¿e

walory estetyczne
(zdj. 3).
Projektanci nowego
Carata uwzglêdnili
n a j b a r d z i e j
w y r a f i n o w a n e
gusta. Mo¿na wiêc
œmia³o powiedzieæ,
¿e ten model na-
rzuca nowoczesny
trend w stylistyce
zewnêtrznej tego
typu urz¹dzeñ
(zdj. 5). Kompakto-

wa obudowa wraz ze zintegrowan¹ kon-
strukcj¹ dystansow¹ ma 27 cm g³êbokoœci
(zdj. 4). Optymalnie dobrana izolacja termiczna
wykonana z materia³ów termoizolacyjnych
najwy¿szej klasy, bezg³oœnie pracuj¹cy wentyla-

tor radialny czy
specjalny filtr prze-
ciwpy³owy w ko-
morze zasysania
powietrza (zdj. 2)
to tylko niektóre
walory nowego
Carata. Dziêki
niezwykle umiejêt-
nie zaprojektowa-
nej obudowie
ogrzewacz wydaje
siê p³ytszy, ni¿ jest
w rzeczywistoœci,
zaœ mo¿liwoœæ trój-

stopniowej konfiguracji mocy w standardzie
powinna zadowoliæ najbardziej wybrednych
u¿ytkowników.
W nowym Caracie zachowane zosta³y stare
sprawdzone standardy, od lat wyró¿niaj¹ce
OLSBERGA wœród konkurentów. Nale¿¹ do
nich dwuœrubowy, szybki monta¿/demonta¿
ogrzewacza (zdj. 6) oraz mo¿liwoœæ bez-
poœredniego, natychmiastowego dmuchania

ciep³ym powietrzem dziêki pionowemu usy-
tuowaniu elementów grzejnych, bezpoœred-
nio w kana³ach obiegowych powietrza.
Najwiêksz¹ jednak zalet¹ wszystkich
ogrzewaczy akumulacyjnych OLSBERGA jest
ich solidna, zwarta, idealnie spasowana kon-
strukcja, jakiej darmo szukaæ u konkurencji.

W nastêpnym numerze zamieœcimy prezen-
tacjê nowoczesnego ogrzewacza akumula-
cyjnego z roz³adowaniem grawitacyjnym
OLSBERG.
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Najnowszy produkt firmy ELEKTRA, który pojawi³ siê
1 sierpnia 2003 roku to ELEKTRA SnowTec, czyli mata
grzejna do ochrony przed œniegiem i lodem.

System zosta³ zaprojektowany w celu u³atwienia bezpiecznego
korzystania z miejsc szczególnie nara¿onych na niekorzystne
zjawiska atmosferyczne, czêsto wystêpuj¹cych w naszej strefie kli-
matycznej, i zabezpieczenia tych miejsc przed zalegaj¹cym œniegiem
i lodem. Maty stosuje siê najczêœciej na podjazdach/zjazdach do
gara¿y, parkingach, k³adkach dla pieszych, schodach zewnêtrznych,
chodnikach, rampach roz³adunkowych, podjazdach dla osób
niepe³nosprawnych, tarasach, itp. (zdj. 6). 

SnowTec zapewnia zatem bezpieczeñstwo zarówno pieszym,
jak i samochodom nie tylko w zimie, ale równie¿ w okresach wystê-
powania przymrozków. 

Sposób monta¿u maty jest bardzo prosty, nie wymaga
fachowej wiedzy ani specjalistycznego sprzêtu (zdj. 1) i niewiele
ró¿ni siê od instalowania standardowej maty do ogrzewania pod³o-
gowego. Maty umieœciæ nale¿y albo w nawierzchni betonowej, albo
pod kostk¹ brukow¹, ewentualnie pod p³ytami chodnikowymi
w warstwie piasku (zdj. 2). W zale¿noœci od wielkoœci ogrzewanej
nawierzchni uk³adamy np. pod dwa pasy jezdne, pod ko³a samo-
chodu – dwie maty w odstêpie odpowiadaj¹cym rozstawowi kó³,
b¹dŸ obok siebie kilka mat grzejnych. Aby zapewniæ sprawne
funkcjonowanie systemu a sobie komfort obs³ugi, nale¿y u¿yæ regu-
latora z czujnikiem temperatury ETR 1447 (zdj. 4, 5), ewentualnie
w przypadku du¿ych powierzchni (np. taras) regulatora z czujnikiem
temperatury i wilgotnoœci ETOG. Regulator mo¿e byæ zamontowany
na tablicy steruj¹cej. Do tej tablicy doprowadzamy równie¿ prze-
wody „zimne” maty i przewód czujnika temperatury oraz przewody
zasilaj¹ce, natomiast sam czujnik regulatora w zale¿noœci od rodza-
ju i przeznaczenia instaluje siê w nawierzchni (regulator z czuj-
nikiem temperatury i wilgotnoœci) lub na nienas³onecznionej œcianie
(regulator z czujnikiem temperatury).

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec produkowane s¹ w gotowych
zestawach przygotowanych do bezpoœredniego u³o¿enia (zdj. 3).
Wykonane s¹ z przewodów grzejnych jednostronnie zasilanych
o mocy jednostkowej 25 W/m, natomiast moc powierzchniowa
maty wynosi oko³o 300 W/m2. Rozstaw miêdzy przewodami zawsze
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ma 10 cm (rys. 2), szerokoœæ maty – 60 cm,
natomiast d³ugoœæ waha siê od 2 do 21 m.
D³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego wynosi
4 m. W zale¿noœci od potrzeb mo¿emy
macie nadaæ kszta³t, tn¹c no¿yczkami
taœmy mocuj¹ce maty, ale nigdy przewód
(rys. 3). W miejscu przeciêcia maty nale¿y
ostro¿nie wyprostowaæ przewód i u³o¿yæ
odcinki maty obok siebie w taki sposób,
aby nie zachodzi³y na siebie i zosta³a
zachowana w³aœciwa odleg³oœæ miêdzy
przewodami (rys. 1).

Korzyœci¹ p³yn¹c¹ z zainstalowania
systemu SnowTec jest na pewno du¿y kom-
fort u¿ytkowania, poniewa¿ niepotrzebne
jest odœnie¿anie, sypanie soli, piasku czy

wrêcz skuwanie lodu. Zawsze sucha nawierzchnia daje wiêksz¹
przyczepnoœæ, np. chodnika czy schodów, co z kolei u³atwia
poruszanie siê osób i pojazdów. SnowTec jest ³atwy i szybki
w monta¿u, natomiast obs³uga ogranicza siê do ustawienia
regulatora. Stosowanie maty grzejnej SnowTec poprawia bez-
pieczeñstwo, poniewa¿ zmniejsza siê prawdopodobieñstwo
poœlizgu i upadku, a wiêc tak¿e zwichniêæ, z³amañ, itp. Koszt
instalacji systemu jest ma³y, a koszty eksploatacji ograniczono
do minimum dziêki mo¿liwoœci precyzyjnej regulacji systemu.

Bardzo wa¿nym elementem zachêcaj¹cym do wykorzysta-
nia mat grzejnych ELEKTRA SnowTec jest ich d³ugi 10-letni
okres gwarancyjny.
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Od koñca czerwca do sierpnia br.
firma ELEKTRA wykonywa³a instalacjê
ogrzewania dróg komunikacyjnych (zdj. 1)
w zak³adach Toyota Motor Manufacturing
Polska (zdj. 2) w Wa³brzychu. Wykonanie
instalacji by³o wspólnym przedsiêwziêciem
firm ELEKTRA i TYCO THERMAL CONTROLS,
naszego dostawcy samoreguluj¹cych prze-
wodów grzejnych marki RAYCHEM.

System zainstalowano w celu zapew-
nienia przejezdnoœci dróg w warunkach
zimowych pomiêdzy halami fabrycznymi
na terenie zak³adu. W przypadku Toyoty
w Wa³brzychu jest to bardzo istotne, je¿eli
wzi¹æ pod uwagê po³o¿enie zak³adu na
wzniesieniu. Ka¿dej zimy wystêpuj¹ tam
du¿e opady œniegu, dodatkowo jeszcze
nanoszonego przez silnie wiej¹cy wiatr. Dla
w³aœciciela zak³adu ka¿da przerwa lub
opóŸnienie w produkcji oznacza ogromne
straty, warunki atmosferyczne nie mog¹
wiêc mieæ wp³ywu na zak³ócenie procesu
produkcji. Japoñski inwestor nie mia³ w¹t-
pliwoœci, ¿e tylko ogrzewanie elektryczne
zapewni szybkie i skuteczne zabezpiecze-
nie przed zaœnie¿eniem i oblodzeniem
dróg, poniewa¿ pozosta³e metody tzn.
mechaniczne (usuwanie œniegu rêcznie lub

p³ugami) i chemiczne (posypywanie jezdni
chlorkiem sodu) s¹ nieefektywne i maj¹
powa¿ne wady. W przypadku metod
mechanicznych jest to du¿a pracoch³on-
noœæ procesu odœnie¿ania oraz niewystar-
czaj¹ca wydajnoœæ przy du¿ych opadach
œniegu, natomiast œrodki chemiczne
powoduj¹ zwiêkszon¹ korozjê pojazdów,
szybsze niszczenie nawierzchni dróg
i instalacji drogowych, np. instalacji oœwie-
tleniowych oraz choroby roœlin rosn¹cych
na terenie firmy.

Prace przy tej ogromnej inwestycji
poprzedzone zosta³y wielomiesiêcznymi
przygotowaniami. Monta¿ przewodów
musia³ byæ przeprowadzony bardzo
sprawnie, poniewa¿ zgodnie z narzucony-
mi terminami, kompletna instalacja mia³a
byæ wykonana w ci¹gu 6 tygodni od daty
wejœcia na plac budowy. Dlatego
odpowiednie zaplanowanie sposobu

uk³adania przewodów (zdj. 3), sposobu
prowadzenia instalacji zasilaj¹cej obwody
grzejne (zdj. 4, 5) i w koñcu skoordy-
nowanie poszczególnych etapów prac by³o
bardzo wa¿nym elementem przygotowañ
i – jak siê póŸniej okaza³o – kluczem do
sukcesu.

Najistotniejsz¹ decyzj¹, jak¹ mu-
sieliœmy podj¹æ, by³ wybór odpowiedniego
przewodu grzejnego. Projekt budowlany
zak³ada³ wykonanie nawierzchni z wyle-
wanego na gor¹co asfaltu (zdj. 6).
Przewód musia³ byæ zatem odporny na
dzia³anie temperatury ok. 200°C oraz mieæ
bardzo du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹,
poniewa¿ w czasie wykonywania na-
wierzchni po przewodach mia³a jeŸdziæ

26-tonowa maszyna do wylewania asfaltu.
Wyklucza³o to zastosowanie tradycyjnych
przewodów grzejnych ELEKTRA czy te¿ prze-
wodów samoreguluj¹cych typu EM2-XR,
które wielokrotnie by³y przez nas wykorzy-
stywane do ogrzewania zjazdów o na-
wierzchni betonowej. Jedynie przewody

Toyota
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Mamy zaszczyt poinformowaæ, i¿ firma
ELEKTRA otrzyma³a nagrody na XII Targach
Forum Budownictwa w Bia³ymstoku. Dziêki fir-
mie KARDO – wystawcy – nasze produkty zosta³y
ciekawie i elegancko zaprezentowane.

Impreza zosta³a bardzo dobrze odebrana
przez Klientów i potencjalnych u¿ytkowników.
Patroni medialni profesjonalnie nag³oœnili targi
oraz pokusili siê o przyznanie kilku nagród,
w ró¿nych kategoriach. 

W „Gazecie Wspó³czesnej” ukaza³a siê informacja o XII
Targach Forum Budownictwa oraz podsumowanie tego
wydarzenia ³¹cznie z notatk¹, jaka firma i za co otrzyma³a
nagrody. Na targach, jak napisano w artykule, by³o ponad 170
wystawców na powierzchni ponad 8000 metrów kwadra-
towych oraz kilka tysiêcy odwiedzaj¹cych. Najwa¿niejszym jed-
nak dla nas punktem artyku³u jest informacja, ¿e warszawska
spó³ka ELEKTRA w konkursie patronów medialnych w kategorii
„Instalacje Budowlane” otrzyma³a nagrodê za samoreguluj¹cy
przewód grzejny i matê grzejn¹. Otrzymaliœmy tak¿e dyplomy

od „Gazety Wyborczej” (zdj. 1),
„Radia Bia³ystok” (zdj. 2) i TVP 3
– Bia³ystok (zdj. 3) przyznaj¹ce
firmie ELEKTRA nagrody oraz
gratyfikacje z tego tytu³u.
Osob¹, która prezentowa³a
wszystkie produkty ELEKTRY
i zorganizowa³a stoisko wraz ze
wszystkimi atrakcjami, jest Jacek
Karpiesiuk (zdj. 4).

grzejne w izolacji mineralnej mog³y spe³niæ
taki wymóg. 

Ostatecznie zastosowane zosta³y
przewody typu EM2-MI. S¹ to przewody
oferowane przez nas w gotowych zesta-
wach o mocach od 1270 W do 4290 W.
Moc jednostkowa przewodu EM2-MI
wynosi 50 W/m. Ich budowa przypomina
budowê zwyk³ego przewodu grzejnego
dwustronnie zasilanego ELEKTRA typu VC,
inne s¹ natomiast materia³y u¿yte do jego
produkcji. ¯y³a grzejna wykonana jest ze
stopu rezystancyjnego natomiast izolacjê
stanowi sproszkowany tlenek magnezu
(MgO). Kolejn¹ warstw¹ jest p³aszcz
miedziany, który pe³ni rolê przewodu
ochronnego (odpowiednik ekranu w prze-
wodzie ELEKTRA VC) i os³ony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Ca³oœæ
dodatkowo jest pokryta os³on¹ z poliety-
lenu wysokiej gêstoœci – HDPE (zdj. 7).

Do sterowania instalacj¹ grzejn¹
wybrany zosta³ regulator VIA–DU-20,
wyposa¿ony w czujnik temperatury i wilgo-
ci gruntu (zdj. 8). Przy relatywnie wysokim
zapotrzebowaniu na moc grzejn¹ takiej

instalacji i du¿ej powierzchni ogrzewania
tylko taki sposób sterowania zapewnia
ekonomiczn¹ eksploatacjê. Instalacja jest
automatycznie za³¹czana tylko wtedy, gdy
jest taka potrzeba, tzn. gdy temperatura

spadnie poni¿ej okreœlonego poziomu (np.
+5°C) oraz na chronionej powierzchni
wystêpuje wilgoæ (œnieg lub deszcz).
£¹cznie zastosowanych zosta³o piêæ takich
regulatorów – po jednym na ka¿dy
z ogrzewanych obszarów.

Obecnie jest to najwiêksza tego typu
instalacja w Polsce i jedna z najwiêkszych,
jakie powsta³y w ostatnich latach
w Europie. Powierzchnia ogrzewanych
dróg wynosi prawie 3500 m2, u³o¿onych
zosta³o ok. 20 km przewodów grzejnych
(zdj. 9). Instalacja zasilana jest z 11
rozdzielni elektrycznych, ³¹czna moc zain-
stalowanych przewodów to 1000 kW.

Toyota cd.
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Przygotowania firmy (i produktów)
do dzia³alnoœci na rynkach zagranicznych
rozpoczê³y siê w 2001 roku po powsta-
niu nowego zak³adu produkcyjnego
w O¿arowie Mazowieckim. Rozwój firmy
oraz wielokrotnie zwiêkszone moce pro-
dukcyjne umo¿liwi³y wprowadzenie pro-
duktów ELEKTRY na rynki zagraniczne.
Pocz¹tkowo by³y to kraje s¹siaduj¹ce
z Polsk¹, natomiast obecnie dystrybu-
torzy firmy Elektra dzia³aj¹ równie¿
w odleg³ych miejscach, jak USA
i Australia. Aktywna wspó³praca z 14 kra-
jami i negocjacje z kolejnymi 6 to rezul-
taty decyzji podjêtych dwa lata temu. We
wszystkich krajach walory produktów
ELEKTRY oceniane s¹ wysoko, co daje
dystrybutorom mo¿liwoœæ skutecznej
sprzeda¿y. 

E X P O R T

Materia³y reklamowe zosta³y
przygotowane w kilku popu-
larnych jêzykach, natomiast
materia³y informacyjne we wszys-
tkich jêzykach krajów, w których
dostêpne s¹ produkty ELEKTRY.

Dystrybucja na œwiecie 

NOWY KIERUNEK – EKSPORT
Dystrybucja w Europie


