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Nowe 
przewody 

Dok³adnie po roku od 
podjêcia decyzji o wprowadzeniu 
produktów marki ELEKTRA na 
rynek Chin odby³a siê oficjalna 
premiera targowa podczas 
najwiêkszych we wschodnich 
Chinach targów budowlanych 
In te rna t iona l  Bu i ld ing  &  
Construction Trade Fair 2005 
w Szanghaju. 

strona 2

ELEKTRA 
w Chinach

Przyjemnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
du¿o szczêœcia, zdrowia i sukcesów
w Nowym Roku 2006

Dokoñczenie na str. 3.
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Ka¿dy, kto profesjonalnie zajmuje siê 
ogrzewaniem pod³ogowym spotka³ siê 
na pewno z problemem powsta³ym, gdy 
inwestor zbyt póŸno uzmys³owi³ sobie 
korzyœci p³yn¹ce z posiadania „ciep³ej 
pod³ogi”. W³aœnie na tak¹ ewentualnoœæ 
ELEKTRA przygotowa³a nowe przewody 
grzejne DM przystosowane do uk³adania 
w warstwie kleju lub w wylewce samo-
poziomuj¹cej.

Ciep³o z pod³ogi 
- inaczej

W zwi¹zku z tak specyficznym miejscem 
zastosowania, uleg³a zmianie budowa samego 
przewodu. Zosta³ on zminiaturyzowany, nie 
trac¹c jednak swoich doskona³ych w³aœci-
woœci, charakterystycznych dla ca³ej rodziny 
produktów ELEKTRY. Przewody grzejne 
ELEKTRA DM  to gotowe zestawy, sk³adaj¹ce 
siê z cienkiego przewodu grzejnego o 
ŒREDNICY 4,3 mm, zakoñczonego zimnym 
przewodem zasilaj¹cym o d³ugoœci 2,5m. 
Przewód grzejny jest zasilany jednostronnie, a 
ekran ³¹czy siê z ¿y³¹ ochronn¹. Uzyskany w ten 
sposób produkt o mocy 10W/m jest w pe³ni 
bezpieczny i funkcjonalny.

Przewody grzejne ELEKTRA DM w 
odró¿nieniu od mat adresowane s¹ do 
profesjonalnych instalatorów. Zosta³y 
zaprojektowane z przeznaczeniem do 
zastosowañ wewnêtrznych (ogrzewanie 
pod³ogowe podstawowe i dodatkowe). 
Poniewa¿ przewody instaluje siê w zaprawie 
klejowej lub w wylewce samopoziomuj¹cej 
konieczne jest przymocowanie ich do pod³o¿a. 
W tym celu radzimy  wykorzystaæ pistolet 
z klejem termicznym (mo¿na równie¿ 
zastosowaæ taœmy monta¿owe ELEKTRA TME 
lub cieniutk¹ siatkê stalow¹). Inaczej ni¿ maty 
grzejne, przewody DM mo¿emy uk³adaæ w 
pomieszczeniach o du¿ym stopniu skompli-
kowania powierzchni przeznaczonej do 
ogrzewania.

Wytyczne dotycz¹ce doboru przewodów 
grzejnych DM s¹ takie same jak dobrze 
znanych produktów ELEKTRY o mocy 10W/m z 
rodziny VCD i VC. Analogicznie stosujemy 
równie¿ regulatory temperatury, pamiêtaj¹c 
jednak podczas instalacji o wykonaniu w wy-

Uwaga: Podane w tabeli wartoœci mog¹ siê ró¿niæ o 5%.
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lewce specjalnej bruzdy dla umieszczenia 
w niej rurki „peszel” - co pozwoli zaoszczêdziæ 
wydatków zwi¹zanych z zakupem dodatkowej 
iloœci zaprawy. Z dostêpnych  regulatorów 
mo¿na wybraæ np.: OCC2 1991, OCD2 1999 
- nowoœæ, OTN 1991/1999, OTDC 1999 
- nowoœæ, DIGI 2 i DIGI 2p w nowym designie 
(patrz art. na stronach 3 i 8) i wiele innych.

Mamy nadziejê, ¿e to rozwi¹zanie 
tak popularne w Anglii i Australii przyjmie 
siê równie¿ na naszym rynku, czego 
równie¿ Pañstwu ¿yczymy.

tabela 1 Specyfikacja i dane przewodów 
ELEKTRA DM

Przewody grzejne ELEKTRA DM

Jeden ze sposobów u³o¿enia przewodów grzejnych ELEKTRA DM
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Bogata  o fe r ta  r egu la to rów 
temperatury na naszym rynku mo¿e 
niezorientowanego Klienta przyprawiæ 
o zawrót g³owy. W nat³oku informacji 
trudno dokonaæ s³usznego wyboru. 
Dlatego tak wa¿na jest szczegó³owa 
informacja na temat produktu i rzetelna 
wiedza któr¹ instalator przeka¿e 
Klientowi. 

 Programowalny regulator temperatury 
ELEKTRA Digi 2 (na zdjêciu obok) - umo¿liwia 
uzyskanie komfortowej temperatury powietrza 
w przypadku ogrzewania pod³ogowego 
zasadniczego jak równie¿ idealnie wspó³-
pracuje z kot³ami jedno- lub dwufunkcyjnymi; 
elektrycznymi, gazowymi czy olejowymi, 
elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi 

i akumulacyjnymi. Dziêki trzem ró¿nym 
programom fabrycznym lub programom 
tworzonym przez u¿ytkownika (do siedmiu t.j. 
dowolny program na ka¿dy dzieñ tygodnia) 
Klient ma mo¿liwoœæ stworzenia bardzo 
indywidualnego programu tygodniowego. 
Wykonanie z ³atwozmywalnego, odpornego 
na zarysowania tworzywa i niewielkie wymiary 

regulatora tworz¹ nowoczesny i elegancki 
design. Ponadto zmiana kosmetyczna wygl¹du 
przejawia siê w szczególny sposób w czytel-
noœci informacji - po otwarciu klapki na 
wewnêtrznej stronie regulatora umieszczono 
skrócon¹ instrukcjê programowania. WyraŸny, 
24 godzinny wyœwietlacz, na którym widoczne 
s¹ równoczeœnie trzy temperatury (rzeczy-
wista, komfortu i ekonomiczna) graficznie 
obrazuje kszta³t tworzonego programu. 
W przypadku nieoczekiwanego spotkania 
towarzyskiego lub w³¹czenia dodatkowego 
Ÿród³a ciep³a (np. kominka w salonie) istnieje 
mo¿liwoœæ chwilowej zmiany temperatury bez 
ingerencji w program. Program wakacyjny (do 
99 dni) umo¿liwia oszczêdnoœæ energii 
poprzez utrzymanie temperatury obni¿onej 
podczas nieobecnoœci u¿ytkowników w domu, 

FACELIFTING, 
czyli delikatne zmiany kosmetyczne

Przygotowania polega³y g³ównie na 
uzyskaniu certyfikatu China National Centre 
for Quality oraz na przygotowaniu materia-
³ów reklamowych i informacyjnych w jêzyku 
chiñskim. Ekspozycja firmy Shanghai Ares 
Trading, dystrybutora firmy ELEKTRA we 
wschodnich Chinach, cieszy³a siê bardzo 
du¿ym zainteresowaniem. Celem targów by³o 
przedstawienie produktów firmom dzia³a-
j¹cym w Szanghaju oraz w s¹siaduj¹cych 
prowincjach. Wspó³prac¹ zainteresowa³y siê 
tak¿e firmy z Japonii, Korei Po³udniowej 
i  Hong  Kongu. 

Ekspozycja produktów ELEKTRA na targach International Building & Construction Trade Fair 2005 Pierwsza inwestycja w Szanghaju 
- 575 ³azienek, przewody grzejne ELEKTRA VCD 
i regulatory temperatury ELEKTRA OTN

Dokoñczenie ze strony 1.

Dokoñczenie na str. 4.

Szanghaj, wyspa Pu Dong - chinski Manhattan
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Mimo, ¿e ostatnie tygodnie jesieni 
rozpieszcza³y nas iœcie letni¹ pogod¹, nie 
powinniœmy zapomnieæ, ¿e w koñcu bêdziemy 
musieli stan¹æ przed prozaicznym, odwiecz-
nym problemem cz³owieka – przetrwaniem 
zimy. Ta piêkna pora roku jest jednak dosyæ 
uci¹¿liwa i niebezpieczna dla nieprzygoto-
wanych  na  kaprysy  bia³ej  aury.

Co zrobiæ, aby zima by³a mniej uci¹¿liwa, 
a nasze ¿ycie sta³o siê odrobinê przyjemniejsze? 
To proste!!! Powinniœmy ju¿ teraz nale¿ycie 
zabezpieczyæ siê przed ch³odem. Jednym z miejsc, 
gdzie zima mo¿e skutecznie uderzyæ s¹ rury z wod¹, 
które czasami biegn¹ przez nie ogrzewane 
pomieszczenia, czasem zamontowane pod 
powierzchni¹ œcian wychodz¹ bezpoœrednio na 
zewn¹trz budynku.

Dla wszystkich, którzy chcieliby zastosowaæ 
nowoczesne rozwi¹zania ELEKTRY z zakresu ochrony 
przed mrozem, dostêpny jest nowy produkt 
– przewody ELEKTRA FreezeTec. S¹ to gotowe do 
uk³adania elementy grzejne. Zbudowane na bazie 
przewodów jednostronnie zasilanych ELEKTRA VCD. 
Przewód jest z jednej strony po³¹czony z przewodem 
zasilaj¹cym, zakoñczonym hermetyczn¹ wtyczk¹. Na 
drugim koñcu zestawu grzejnego znajduje siê 
termostat zatopiony w zgrabnej hermetycznej mufie. 
To unikatowe rozwi¹zanie pozwala mierzyæ tem-
peraturê w najch³odniejszym miejscu rury, czyli tam 

Ciep³o i bezpiecznie

przewód 
grzejny

300mm

termostat
taœma 
monta¿owa

przewód 
grzejny termostat

taœma 
monta¿owa

300mm

 FreezeTec™

Uwaga: Podane w tabeli wartoœci mog¹ siê ró¿niæ o 5%.

FreezeTec™ 12/2
FreezeTec™ 12/3
FreezeTec™ 12/5
FreezeTec™ 12/7
FreezeTec™ 12/10
FreezeTec™ 12/15
FreezeTec™ 12/21
FreezeTec™ 12/30
FreezeTec™ 12/42

2
3
5
7

10
15
21
30
42

24
36
60
84

120
180
252
360
504

2200
1500

900
700
448
286
204
158
104
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gdzie mróz mo¿e spowodowaæ najwiêksze 
spustoszenia. W rozwi¹zaniach konkurencyjnych 
termostat jest umieszczony pomiêdzy przewodem 
grzejnym, a zasilaj¹cym co powoduje zafa³szowanie 
pomiaru temp., a w konsekwencji mo¿e doprowadziæ 
do uszkodzenia rury. Termostat jest zintegrowany z 
przewodem i ma kompaktow¹ budowê, a jego 
œrednica jest niewiele wiêksza od œrednicy przewodu. 
Takie rozwi¹zanie pozwala na ³atwy monta¿ pod 

izolacj¹ i w trudno dostêpnych miejscach. Zestaw 
sk³ada siê z przewodu grzejnego i samoklej¹cej taœmy 
monta¿owej. Ca³oœæ opakowana jest w estetyczne 
pude³ko z kolorow¹ obwolut¹. W ka¿dym komplecie 
znajduje siê obszerna instrukcja doboru i monta¿u.

Dziêki temu prostemu rozwi¹zaniu nie musimy 
ju¿ baæ siê, ¿e w tej piêknej porze roku zostaniemy 
zaskoczeni nieprzewidzianymi awariami.

Dokoñczenie ze strony 3.

a licznik godzin pracy (do 9999 godzin 
równie¿ z mo¿liwoœci¹ liczenia wstecz) 
pozwala kontrolowaæ pracê urz¹dzenia w 
ca³ym sezonie grzewczym. Regulator 
ELEKTRA Digi2 charakteryzuje siê ponadto 
mo¿liwoœci¹ zmiany temperatury komfortu 
i temperatury ekonomicznej - obni¿onej na 
temperaturê ochrony przed zamarzaniem 
równie¿ za poœrednictwem telefonu 
(wyj¹tkowo wa¿na funkcja do zastoso-
wania przy sterowaniu temperatur¹ w 
domkach weekendowych).

Bardzo atrakcyjna cena regulatora 
(doœæ znacznie obni¿ona w porównaniu 
z wersj¹ poprzedni¹), jego ³atwy monta¿ 
i cechy niew¹tpliwie wyró¿niaj¹ce go wœród 
konkurencyjnych produktów (a¿ do 7 
programów u¿ytkownika t.j. dowolny 
program na ka¿dy dzieñ tygodnia, program 
wakacyjny, licznik godzin pracy i mo¿liwoœæ 
sterowania telefonicznego) na pewno 
sprawi¹, ¿e odnowiony regulator 
ELEKTRA Digi2 stanie siê wkrótce 
prawdziwym przebojem rynkowym!

zdj. 1

tabela 1 Specyfikacja i dane przewodów 
ELEKTRA FreezeTec

Sposoby monta¿u przewodu grzejnego
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Nowy odkurzacz 
centralny 
FLEXIT CV-300

Od lipca 2005 firma ELEKTRA 
wprowadzi³a now¹ linie odkurzaczy 
centralnych. Zast¹pi³a ona dotychcza-
sowe jednostki Optimal, Maksimal 
i Maksimal Plus. Obecnie w naszej ofercie 
znajduj¹ siê modele CV-100, CV-200 i CV-
300 ró¿ni¹ce siê nieco konstrukcj¹ od 
swoich  poprzedników. 

Jednostka CV-100 stanowi odpowiednik 
modelu Optimal o nieco zmienionym 
wygl¹dzie. Jednostka CV-200 to odpowiednik 
dawnego modelu Maksimal ale oprócz 
wygl¹du nast¹pi³a tu równie¿ zmiana sposobu 
mocowania filtra. W modelu Maksimal filtr 
mocowany by³ w górnym korpusie co 
nastrêcza³o problemów z jego poprawnym 
zamocowaniem po oczyszczeniu. W jednostce 
CV-200 filtr mocowany jest w kontenerze 
kurzowym - a wiêc w dolnej, demontowanej 
czêœci odkurzacza - co u³atwia u¿ytkownikowi 
w³aœciwe zamocowanie filtra po jego 
czyszczeniu. Dodatkowo kontener kurzowy 
zyska³ zatrzaski do zamykania i nie wymaga jak 
to by³o w jednostce Maksimal k³opotliwego 
szukania prowadnic w górnym korpusie. 

Jednostka CV-300 to model który ró¿ni siê 
ca³kowicie od modelu Maksimal Plus. 
Zrezygnowano tu z silnika z by-passem na 
rzecz silnika z bezpoœrednim przep³ywem. 
Dodano natomiast trochê elektroniki 
u¿ytkowej. W modelu CV-300 znajdziemy 
wyœwietlacz z informacj¹ o liczbie godzin pracy 
silnika oraz o stanie zabrudzenia filtra. I 
wreszcie absolutna nowoœæ: model CV-300 
przystosowany jest do pracy w systemie EIB. 
Mo¿e on generowaæ sygna³ od³¹czaj¹cy 
klimatyzator podczas odkurzania (zapobiega 
wyrzucaniu sch³odzonego powietrza na 
zewn¹trz) albo sygna³ do zwiêkszenia pracy 
wentylatora nawiewnego w central i  
wentylacyjnej w celu wyrównania bilansu 
strumieni. Model CV-300 jest jedyn¹ tego 
typu jednostk¹ na polskim rynku. 
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Rok 2005 przynosi kolejn¹ nowoœæ 
firmie ELEKTRA. Tym razem s¹ to nowe 
grzejniki konwekcyjne marki ADAX.

Modele grzejników: VP9 KT/KET 
panelowy oraz VL9 KT/KET listwowy zosta³y 
zast¹pione nowymi VP9 RK oraz VL9 RK (Zdj. 
obok). Najwiêkszym udogodnieniem jest fakt, 
¿e ka¿dy z tych dwóch grzejników jest 
przystosowany do pracy z trzema typami 
elektronicznych regulatorów temperatury: 
ET, DT lub RFR. Kupujemy jeden grzejnik, 
a mamy trzy mo¿liwoœci. 

Adax ET to regulator elektroniczny, który 
pozwala ³atwo ustawiaæ najbardziej po¿¹dan¹ 
temperaturê. Niewielkie wahania temperatury 
s¹ kontrolowane co minutê, ¿eby utrzymaæ 
precyzyjnie i równomiernie zadan¹ tempe-
raturê. Praca regulatora jest bardzo cicha.

Adax DT to regulator elektroniczny z 
wyœwietlaczem, pozwalaj¹cy na zaprogra-
mowanie redukcji temperatury w nocy oraz w 
okresach gdy pomieszczenie nie jest 
u¿ytkowane. Ciep³o i komfort wtedy, kiedy go 
potrzebujemy. Regulator pozwala zaoszczê-
dziæ energiê i pieni¹dze poprzez dowolne 
wybranie czasu redukcji temperatury i jego 
trwania. 

Nowa generacja 
grzejników ADAX

Najbardziej wyrafinowanym elementem 
jest jednak sterownik centralny RFT, który 
transmituje sygna³ radiowy do grzejników 
panelowych i ogrzewania pod³ogowego w 
ca³ym domu. RFT steruje grzejnikami 
wyposa¿onymi w regulator RFR. Dziêki niemu 
jest mo¿liwoœæ wydzielenia 15 stref ogrzewa-
nia  i  9  stref  oœwietlenia.

Adax RFR to regulator elektroniczny te¿ 
z wyœwietlaczem, ale sterowany radiowo, st¹d 
nie jest wymagane ¿adne dodatkowe 
okablowanie podczas instalacji. Pozwala on 
zaprogramowaæ w ka¿dym pokoju indywi-
dualny sposób ogrzewania w ci¹gu dnia, 
z oddzielnym cyklem na ka¿dy dzieñ tygodnia. 
Ca³oœæ ogrzewania w pomieszczeniach jest te¿ 
bardzo ³atwo przeprogramowaæ w zale¿noœci 
od  potrzeb. 

Nowa koncepcja grzejników Adax, 
pozwala na zmniejszenie powierzchni 
potrzebnej na magazynowanie trzech 
ró¿nych typów grzejników (jak by³o 
dotychczas). Teraz jest jeden grzejnik i 3 
rodzaje "ma³ych" regulatorów. 

Powsta³ katalog produktów ELEKTRA. 
Wydawnictwo jest dostêpne w jêzyku polskim, 
angielskim i niemieckim. 

Adax RFT 
ELEKTRA katalog

elektryczne 
systemy grzejne

rozwi¹zania
dla ka¿dego
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Wszystkie poni¿sze produkty s¹ proste i 
szybkie w monta¿u oraz mo¿na je stosowaæ 
n i e z a l e ¿ n i e  o d  r o d z a j u  m a t e r i a ³ u  
wykorzystanego do produkcji rynny, rury 
spustowej czy koryta dachowego i oczywiœcie 
posadzki.

Taœma monta¿owa ELEKTRA TME (Zdj. 1) 
jest ju¿ znanym i zaakceptowanym produktem 

zdj. 1

zdj. 2

zdj. 3

zdj. 4

zdj. 5

zdj. 6

zdj. 7

ELEKTRA proponuje Klientom 
kompleksowe rozwi¹zania systemów 
ogrzewania ró¿nego typu oraz systemów 
ochrony przed œniegiem, lodem, 
zamarzaniem, nisk¹  temperatur¹, itd. 
Dla ca³kowitej satysfakcji odbiorców 
proponujemy teraz szereg akcesoriów 
monta¿owych do zastosowañ wewnê-
trznych i zewnêtrznych.

Akcesoria 
monta¿owe 
ELEKTRA

§
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym 

i elektronicznym, (Dz. U. Nr.  z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.) wprowadzaj¹c¹ 
Dyrektywê UE 2002/96/WE z 27 stycznia 2003, producenci sprzêtu 
elektrycznego (g³ównie AGD) i elektronicznego musz¹ od dnia 21 paŸdziernika 
2005r. odpowiednio znakowaæ swoje wyroby znakiem przekreœlonego kosza.  
Znak ten informuje konsumentów i odbiorców o zakazie pozbywania siê 
zu¿ytego sprzêtu razem z innymi odpadami.
Zgodnie z t¹ ustaw¹ demonta¿ zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 
elektronicznego oraz usuwanie z niego sk³adników niebezpiecznych bêdzie 
mo¿na prowadziæ wy³¹cznie w wyspecjalizowanych zak³adach.
Ustawa zacznie obowi¹zywaæ w pe³ni od 1 stycznia 2009 roku, ale 
ju¿ teraz producenci i dystrybutorzy s¹ zobowi¹zani przekazaæ 
sprzedawcom detalicznym informacjê o zakazie pozbywania siê 
zu¿ytego sprzêtu oraz o systemie zbierania, przetwarzania i 
recyklingu tego typu odpadów. 

I N F O R M A C J E
ELEKTRY

Producenci sprzêtu AGD bêd¹ równie¿ zobowi¹zani do zorganizowania 
i sfinansowania odbierania zu¿ytego sprzêtu, ich przetwarzania, odzysku lub 
unieszkodliwiania. W punktach sprzeda¿y powinny siê znaleŸæ informacje 
o adresach punktów zbieraj¹cych takie odpady. 

Firma ELEKTRA zgodnie z t¹ ustaw¹ od 21 paŸdziernika b.r. oznacza
znakiem przekreœlonego kosza produkowane i dystrybuowane wyroby, 
a mianowicie:

1. suszarki ³azienkowe,
2. grzejniki konwekcyjne,
3. ogrzewacze akumulacyjne,
4. ogrzewacze wody,
5. urz¹dzenia wentylacyjne z odzyskiem ciep³a,
6. regulatory temperatury,
7. urz¹dzenia centralnego odkurzania.

przez naszych Klientów, która jest stosowana 
zarówno do mocowania przewodów 
grzejnych wewn¹trz pomieszczeñ, czyli do 
ogrzewania pod³ogowego jak i na zewn¹trz, 
czyli do ogrzewania tarasów, schodów, k³adek. 

Zupe³nymi nowoœciami 2005 roku s¹: 
linka z uchwytami do rynien, u³atwiaj¹ca 
umocowanie przewodów w odpowiednich 
odleg³oœciach od siebie (Zdj. 2); linka z 

uchwytami do rur spustowych, daje gwarancjê 
ogrzania zewnêtrznych czêœci rury (Zdj. 3); 
taœma do koryt dachowych, zapewnia lepsz¹ 
stabilnoœæ przewodów (Zdj. 4); uchwyty do 
rynien, wykonane z plastiku, zapewniaj¹ sta³e 
odleg³oœci pomiêdzy u³o¿onymi przewodami 
(Zdj. 5); uchwyty do rur spustowych podobnie 
(Zdj. 6); uchwyty do krawêdzi dachów, 
u³atwiaj¹ce monta¿ przewodów i ich 

zahaczenie, a co za tym idzie zmianê kierunku 
prowadzenia instalacji, do wyboru w dwóch 
wersjach: z miedzi b¹dŸ stopu cynku i tytanu 
(Zdj. 7) oraz samoklej¹ca taœma monta¿owa, 
stosowana g³ównie do przykle jania 

W odpowiednim 
terminie ELEKTRA 
poinformuje 
swoich odbiorców 
o systemie 
odbioru zu¿ytego 
sprzêtu 
podlegaj¹cego 
recyklingowi.

Recykling sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
Znakowanie sprzêtu

przewodów do rur, zaworów. (Zdj. 8).
Ka¿dy z tych akcesoriów ma za zadanie 
zapewnienie wiêkszej stabilnoœci dla 
u³o¿onych przewodów, ich dok³adniejsze 
przyleganie do pod³o¿a, do rynien, rur 
spustowych oraz koryt dachowych, co 
przek³ada siê na efektywniejsze oddawanie 
ciep³a z przewodu.

zdj. 8
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ELEKTRA Dzia³ Marketingu
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: 0 22 843 32 82
fax: 0 22 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl

Gor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœci

Raychem

SIEÆ DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW NA TERENIE CA£EGO KRAJU

Elektryczne
systemy grzejne i wentylacyjne
Elektryczne
systemy grzejne i wentylacyjne

Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹ 
- prosimy o kontakt z Dzia³em Marketingu
e-mail: marketing@elektra.pl

PRZEWODY I MATY GRZEJNE,
ELEKTRONICZNE REGULATORY TEMPERATURY

GRZEJNIKI KONWEKCYJNE

OGRZEWACZE AKUMULACYJNE

SAMOREGULUJ¥CE 
PRZEWODY GRZEJNE

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEP£A
ODKURZACZE CENTRALNE

GRZEJNIKI £AZIENKOWE

OGRZEWACZE WODY
Z£OTY KASKSREBRNY KASKBR¥ZOWY KASKSREBRNY ASZOTY MEDAL

MTP

U R O C Z Y S T O Œ C I
ELEKTRY

Rok 2005 jest wyj¹tkowym dla firmy ELEKTRA. Obchodzimy w³aœnie 20 urodziny.  
Chc¹c z tej okazji wyró¿niæ naszych najlepszych dystrybutorów zaprosiliœmy ich na 
"urodzinowe spotkanie" w staropolskim stylu. 

Zjazd dealerów odbywa³ siê Kiermusach 
niedaleko Bia³egostoku. Zabawom nie by³o 
koñca: biesiada bez sztuæców, konkursy 
³ucznicze, pokazy walk rycerskich i turniej 
rycerski to tylko czêœæ atrakcji jakie 
przygotowal i œmy naszym czo³owym 
partnerom. O klimacie spotkania niech 
œwiadcz¹ poni¿sze fotki.

„Zajazd” w Kiermusach„Zajazd” w Kiermusach

Od dotychczasowych modeli OCC2-1999 
i OTN-1999 ró¿ni¹ siê, ¿e wyposa¿ono je obok 
czujnika powietrznego równie¿ w czujnik 
temperatury pod³ogi. U¿ywanie termostatów 
OCD2 i OTDC jest idealnym rozwi¹zaniem, 
wtedy gdy umieszczamy przewody grzejne, 
maty grzejne pod pod³ogami wykonanymi np. 
z grubej warstwy drewna (grube panele, pod³ogi 
drewniane i parkiety), gdzie powolne przeni-
kanie ciep³a spowodowane jest grub¹ warstw¹ 
materia³u wykoñczeniowego pod³ogi. Takie 
rozwi¹zanie pozwala na ustawienie temperatury 
powierzchni grzejnej na okreœlonym poziomie, 
w wybranym przez u¿ytkownika przedziale, co 

Dodatkowe ulepszenia 
I N F O R M A C J E
ELEKTRY

eliminuje mo¿liwoœæ wyst¹pienia niedogrzania 
lub przegrzania pod³ogi.

Zastosowanie czujnika pod³ogowego z 
mo¿liwoœci¹ ustalenia maksymalnej temperatury 
pod³ogi powoduje wczeœniejsze wy³¹czenie 
ogrzewania z uwzglêdnieniem zw³oki na 
przenikanie ciep³a przez grub¹ warstwê 
wykoñczeniow¹, a czujnik zabezpieczaj¹cy 
przed nadmiernym nagrzaniem posadzki, 
eliminuje wyst¹pienie ewentualnego dyskom-
fortu cieplnego. Takie rozwi¹zanie pozwala na 
uzyskanie przez system stabilnej temperatury 
powietrza oraz powierzchni pod³ogi i ogranicze-
nie kosztów eksploatacyjnych.

22
lat dzia³alnoœci

Maj¹c na uwadze sygna³y od naszych 
odbiorców, ELEKTRA zdecydowa³a siê  
wprowadziæ do sprzeda¿y dwie nowe 
odmiany popularnych regulatorów 
temperatury OCD2-1999 i OTDC-1999.
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