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Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
rynek energii zosta∏ zliberalizowany. Mo˝na
to przyrównaç do rewolucji, która zmieni∏a
krajobraz polityczny i ekonomiczny w sposób
radykalny. Konsekwencjà widocznà pod koniec
1999 r. by∏o obni˝enie cen energii elektrycznej
Êrednio o 20%. Dosz∏o do przeobra˝enia nie
tylko rynku energii, ale i jego struktury.
Republika Federalna Niemiec w sposób
konsekwentny i bezkompromisowy dostosowa∏a swoje prawo wewn´trzne do zasad
Unii Europejskiej. Obecnie domaga si´ od
innych partnerów Unii, ˝eby liberalizacja
rynku energii nast´powa∏a równie szybko.
Natrafia to na wiele oporów, szczególnie
w tych krajach, w których paƒstwowe firmy
energetyczne dobrze si´ czujà w sytuacji monopolisty.
Nowe prawo energetyczne obowiàzuje
w Niemczech od 29 kwietnia 1998 r. Liberalizacja rynku energii elektrycznej zgodnie
z wytycznà Unii Europejskiej musia∏a zostaç
wprowadzona od lutego 1999 r.
Spojrzenie na map´ Europy pokazuje,
˝e pe∏na liberalizacja rynku nastàpi∏a jedynie
w Zjednoczonym Królestwie, Skandynawii
i Niemczech. Inne kraje gotowe sà tylko
do cz´Êciowego otwarcia rynku. Najbardziej
widocznym skutkiem na rynku energii
w wyniku jej otwarcia jest pojawienie si´
konkurencji, zarówno w wytwarzaniu energii,
jak i jej dystrybucji. Zaistnienie rynku energii
doprowadzi∏o do pojawienia si´ handlu
energià i odpowiedniego spadku cen. Ju˝ po
niespe∏na roku od liberalizacji rynku widaç,
˝e staliÊmy si´ Êwiadkami daleko idàcych
przeobra˝eƒ podyktowanych koniecznoÊcià
sta∏ego obni˝ania kosztów. Nawet wielkie
koncerny odczu∏y powa˝ny spadek Êrednich
cen, wywo∏any konkurencjà.

Wa˝nym elementem liberalizacji rynku
elektrycznoÊci w Polsce b´dzie utworzenie
Gie∏dy Energii. Dla jej zoorganizowania
i prowadzenia zosta∏o powo∏ane konsorcjum
pod przewodnictwem Elektrimu. Gie∏da
rozpocznie dzia∏alnoÊç w po∏. br. i jak si´
przewiduje - ju˝ na samym poczàtku skupi
10% ca∏oÊci obrotu hurtowego.
Pe∏ne otwarcie rynku
Brak otwarcia rynku
(kraje poza UE)

Cz´Êciowe otwarcie rynku
Liberalizacja rynków energetycznych
w Europie.

Karol Szyndzielorz
Magazyn Przemys∏owy 1/2000

Konsekwencje liberalizacji
– ceny pràdu w Niemczech.
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ADAX
OSZCZ¢DZA ENERGI¢
I PIENIÑDZE

ADA X

System centralnego sterowania siecià grzejników.

Nowe grzejniki ADAX serii ET przystosowane sà do wspó∏pracy
z programatorem b´dàcym sercem systemu sterowania siecià grzejników ADAX. Grzejniki wyposa˝one w termostat elektroniczny, posiadajà przewód sterujàcy za pomocà, którego przesy∏ane sà sygna∏y
obni˝enia lub podwy˝szenia temperatury pomieszczenia.

zadanej temperatury komfortowej w danym pomieszczeniu. Zaletà zintegrowanego sterowania siecià grzejników jest:
• wygoda obs∏ugi ca∏ego systemu z jednego miejsca
• mo˝liwoÊç zaprogramowania pracy grzejników na sta∏e

Jeden programator jest w stanie obs∏u˝yç ca∏y obiekt (do 30 grzejników)
podzielonych na kilka stref grzewczych. Programator wysy∏a sygna∏
obni˝enia temperatury do poszczególnych stref. W ka˝dym grzejniku
temperatura obni˝ana jest o sta∏à wartoÊç 50C od indywidualnie wczeÊniej

• obni˝enie kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego
nawet o 25%
• zwi´kszenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

THERMOFLASH DIGI2

Programowalny regulator
temperatury ThermoFlash
Digi2.

Sterownik temperatury ThermoFlash
Digi2 zapewnia automatyczne sterowanie
temperaturà w funkcji czasu systemów grzewczych lub ch∏odzàcych w domkach jednorodzinnych lub mieszkaniach. Regulator ten
idealnie wspó∏pracuje z kot∏ami jedno- lub
dwufunkcyjnymi; elektrycznymi, gazowymi
czy olejowymi, elektrycznymi grzejnikami
konwektorowymi jak równie˝ umo˝liwia
uzyskanie komfortowej temperatury powie-

trza w przypadku ogrzewania pod∏ogowego
zasadniczego. Dzi´ki trzem ró˝nym programom fabrycznym lub jednemu dowolnemu
u˝ytkownik ma mo˝liwoÊç indywidualnego
zaprogramowania ka˝dego dnia tygodnia.
Wyraêny, 24 godzinny wyÊwietlacz, na którym
widoczne sà równoczeÊnie trzy temperatury
(rzeczywista, komfortu i ekonomiczna), graficznie obrazuje kszta∏t tworzonego programu. W przypadku nieoczekiwanego spotkania
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towarzyskiego lub w∏àczenia dodatkowego
êród∏a ciep∏a (np. kominka w salonie) istnieje
mo˝liwoÊç chwilowej zmiany temperatury
bez ingerencji w program. Program wakacyjny (do 99 dni) umo˝liwia oszcz´dnoÊç
energii poprzez utrzymanie temperatury
obni˝onej podczas nieobecnoÊci u˝ytkowników w domu, a licznik godzin pracy (do 9999
godzin równie˝ z mo˝liwoÊcià liczenia wstecz)
pozwala kontrolowaç prac´ urzàdzenia w ca∏ym sezonie grzewczym. Regulator ThermoFlash Digi2 charakteryzuje si´ ponadto mo˝liwoÊcià zmiany temperatury komfortu i temperatury ekonomicznej - obni˝onej na temperatur´ ochrony przed zamro˝eniem równie˝ za
poÊrednictwem telefonu (wyjàtkowo wa˝na
funkcja do zastosowania przy sterowaniu
temperaturà w domkach weekendowych).
Sterownik posiada tak˝e funkcj´ mechanizmu
anty-blokady pompy obiegowej oraz mo˝liwoÊç wyboru trybu pracy: tryb za∏./wy∏. lub
tryb pracy chronoproporcjonalny - szczególnie
przydatny dla ogrzewaƒ o du˝ej bezw∏adnoÊci
cieplnej, np. ogrzewanie pod∏ogowe.
Zastosowanie sterownika ThermoFlash
Digi2 zapewni u˝ytkownikowi poczucie komfortu cieplnego w pomieszczeniu oraz pozwoli na oszcz´dnoÊç energii na poziomie,
który w krótkim czasie zrównowa˝y koszt zakupu regulatora.

INSTALACJE

2000
Przez ca∏y okres targów ekspozycja cieszy∏a si´ bardzo du˝ym
zainteresowaniem.

ne ELEKTRA jako system dogrzewajàcy do ∏aniejszà tego typu propozycjà na
zienek i kuchni. Potwierdzeniem tego jest barrynku. ELEKTRA oferuje trzy ró˝ne
dzo du˝a dynamika wzrostu sprzeda˝y.
konstrukcje przewodów, ka˝dy
Bardzo wa˝nà pozycj´ w ofercie ELEKTRY
w 20 typowymiarach, montowane
obok ogrzewania pod∏ogowego stanowià
w trzech mocach jednostkowych.
grzejniki. Tegorocznà nowoÊcià z tej dziedziny
¸àcznie ELEKTRA produkuje ponad
jest grzejnik ADAX z mo˝liwoÊcià centralnego
180 ró˝nych typów gotowych
sterowania
/szerzej na stronie 2/.
zestawów grzejnych. Uzupe∏niePodsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e targi
niem tak bogatej oferty zestawów
INSTALACJA 2000 spe∏ni∏y wymagania wysgrzejnych sà przewody nietypowe,
tawców i zwiedzajàcych. Na targach INSTALAwykonywane na specjalne zamóCJE 2000 mieliÊmy okazj´ zobaczyç wszystkie
wienie.
liczàce si´ firmy z bran˝y instalacyjnej prezenObok przewodów sta∏ooporowych
tujàce najnowsze pomys∏y, rozwiàzania i trenw ofercie firmy sà równie˝ przePrzedstawiciele duƒskiego producenta ogrzewania
dy. Klienci mieli okazj´ bezpoÊrednio porówwody samoregulujàce RAYCHEM,
pod∏ogowego przy nowoÊciach ELEKTRY.
naç wiele ofert, zaczerpnàç fachowej porady,
wÊród których oprócz przewodów
wspólnie z fachowym personelem firm rozdo zastosowaƒ domowych jak
wiàzaç problemy techniczne, technologiczne
Targi INSTALACJA 2000 odby∏y si´
ochrona przeciwoblodzeniowa rynien, rur
i handlowe.
w dniach 8 - 11 luty 2000 r. w Poznaniu. Wespustowych, znajdujà si´ równie˝ przewody
d∏ug organizatorów adresowane one by∏y do
dla przemys∏u. Przewody wykonane sà w werwszystkich osób zainteresowanych post´pem
sjach umo˝liwiajàcych ich stosowanie w Êroi nowymi rozwiàzaniami w bran˝y instalacyjdowiskach chemicznie agresywnych, a tak˝e
nej. To w∏aÊnie idea integracji bran˝ instalaw strefach zagro˝onych wybuchem. Olbrzycyjnych - by∏a podstawowà przes∏ankà decymim zainteresowaniem cieszà si´ Maty Grzejzyjnà przy powo∏ywaniu targów INSTALACJA,
a w∏aÊciwie to od∏àczeniu ich od targów BUDMA. Dane statystyczne zdajà si´ potwierdzaç
zasadnoÊç podj´cia decyzji przyznajàcej
INSTALACJOM status w pe∏ni samodzielnej,
odr´bnej imprezy targowej. Zw∏aszcza, ˝e po
raz pierwszy mog∏y zostaç spe∏nione oczekiwania wystawców dotyczàce powierzchni,
lokalizacji i aran˝acji stoisk.
Targom INSTALACJA 2000 towarzyszy∏a II
Konferencja Naukowo-Techniczna „Post´p
w Instalacjach“. Na konferencji zaprezentowano najnowsze osiàgni´cia i technologie
stosowane w instalacjach: elektrycznych,
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowniczych.
ELEKTRA jak co roku, zaprezentowa∏a bogatà
ofert´ zwiàzanà z ELEKTRYCZNYMI SYSTEMAMI GRZEJNYMI. Na tegorocznym stoisku
o wielkoÊci 65m2 podstawowà ofert´ stanowi∏o ogrzewanie pod∏ogowe. Znane i cenione
przewody grzejne ELEKTRA od lat sà najobszerTak du˝ego stoiska na MTP ELEKTRA jeszcze nie mia∏a.
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SAMOREGULACJA
PRZEWODÓW GRZEJNYCH
Samoregulacja przewodów grzejnych to
nic innego jak zdolnoÊç wydzielania przez
przewód odpowiedniej iloÊci mocy (ciep∏a)
w zale˝noÊci od zmiennych warunków
otoczenia (temperatury).

W latach pi´çdziesiàtych w laboratorium firmy
Raychem w U.S.A. dodano do polimeru
(tworzywo sztuczne) czàsteczki grafitu,
a nast´pnie usieciowano molekularnie.
Uzyskano przez to przewodzàcy polimer
o cechach pó∏przewodnika z PTC-R, czyli
dodatnim wspó∏czynnikiem temperaturowym
rezystancji.
Na bazie tego polimeru powsta∏y taÊmy
grzewcze, a w konsekwencji samoregulujàce
przewody grzejne.
PrzeÊledêmy zjawisko samoregulacji na przyk∏adzie odcinka rury jak poni˝ej.

ka˝dej Êrednicy dobraç osobny zestaw, ka˝dy
zestaw musimy uzbroiç w regulator temperatury, a najwa˝niejsze jest to, ˝e w przypadku
ogrzewania przewody pracujà pe∏nà mocà
(nie zale˝nie czy na zewnàtrz jest –20OC, czy
+5OC, czy +20OC). W przypadku przewodów
samoregulujàcych ich moc jest zmienna
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia. Przy
temperaturze np. +10OC przewody b´dà
pobiera∏y du˝o mniejszy pràd co w konsekwencji prowadzi do du˝ych oszcz´dnoÊci w kosztach eksploatacyjnych. Wa˝nà zaletà przewodów samoregulujàcych jest odpornoÊç na
przegrzanie. Cecha ta jest wykorzystywana
np. przy zabezpieczaniu zaworów przed zamarzni´ciem gdzie izolacja nie zawsze wystarcza i musimy owinàç je przewodem mogàcym
si´ krzy˝owaç.

II ROCZNICA
10 kwietnia 1998 ELEKTRA otrzyma∏a certyfikat jakoÊci ISO 9002. ZostaliÊmy docenieni
za to, ˝e wszystko co robimy dla swoich
klientów jest na najwy˝szym Êwiatowym
poziomie. Staramy si´ nie zawieÊç ich i byç
godnymi tak zaszczytnego wyró˝nienia.

Gdy rura jest zimna struktura molekularnych
przewodników ulega zag´szczeniu, tym samym maleje opornoÊç elektryczna, a wzmo˝ony przep∏yw pràdu powoduje wzrost iloÊci
ciep∏a. Odwrotnie przy goràcym rurociàgu
ekspansja moleku∏ jest tak du˝a, ˝e niemal
ca∏kowicie zrywa po∏àczenia elektryczne, tym
samym opornoÊç elektryczna roÊnie a w konsekwencji wydajnoÊç cieplna zostaje zredukowana do minimum.
Na pozór podobny efekt mo˝emy uzyskaç stosujàc przewód sta∏ooporowy i regulator.
Jednak dobierajàc przewody (sta∏ooporowe,
czy samoregulujàce) bierzemy pod uwag´
mi´dzy innymi najni˝szà temperatur´ otoczenia. Za∏ó˝my, ˝e mamy dobraç przewody
na rurociàg o d∏ugoÊci 500 m, który cz´Êciowo poprowadzony jest na zewnàtrz, cz´Êciowo wewnàtrz pomieszczenia, do tego jeszcze
Êrednica rurociàgu jest zmienna, a rurociàg
wykonany jest z tworzywa sztucznego.
W przypadku przewodów sta∏ooporowych
musimy wykleiç ca∏oÊç taÊmà aluminiowà, do
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Przewód grzejny zbudowany jest w ten
sposób, ˝e mi´dzy dwoma ˝y∏ami równoleg∏ymi (zasilanie) rozpi´ta jest taÊma samoregulujàca. Dzi´ki takiej budowie i ze wzgl´du na struktur´ taÊmy grzejnej liczba Êcie˝ek
przewodzàcych jest nieskoƒczona, z tego te˝
powodu samoregulujàce przewody grzejne
mo˝emy „ciàç z metra“.
Przewody samoregulujàce majà szeroki wachlarz zastosowaƒ np. produkuje si´ przewody do zastosowaƒ „domowych” - zabezpieczenie przed oblodzeniem podjazdów,
ramp, schodów, i chyba najbardziej praktykowane, zabezpieczenie rynien i kraw´dzi dachów przed zaleganiem Êniegu, ochrona mediów w ró˝nych ga∏´ziach przemys∏u.

THERMA
Tzw. ciep∏e lady - ogrzewanie stoiska piekarniczego.

Therma jest firmà handlowà za∏o˝onà
w 1990 roku.
Obs∏ugujemy klientów handlowych i detalicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Od wielu lat specjalizujemy si´ w ogrzewaniu
wody i pomieszczeƒ przy pomocy urzàdzeƒ
elektrycznych i gazowych, a w ostatnich latach równie˝ w klimatyzacji pomieszczeƒ.
Nasza oferta obejmuje: przep∏ywowe i zasobnikowe ogrzewacze wody, grzejniki konwekcyjne, maty i kable grzewcze, piece gazowe
c.o., piece akumulacyjne, nagrzewnice przemys∏owe, kurtyny powietrzne i klimatyzatory
wielu renomowanych firm.
Majàc ju˝ pewne doÊwiadczenie w sprzeda˝y
mat grzewczych AEG-Niemcy, poznana przez
nas oferta firmy ELEKTRA okaza∏a si´ doskona∏ym uzupe∏nieniem w naszej bran˝y.
Od 1998 roku nawiàzana wspó∏praca owocuje coraz lepszymi wynikami.
Maty i przewody firmy ELEKTRA montowane
przez naszych klientów i firmy z nami wspó∏pracujàce cechujà si´ doskona∏à jakoÊcià i rozsàdnie skalkulowanà cenà.
Znajdujà zastosowanie nie tylko do typowego
ogrzewania pomieszczeƒ, pod∏óg i podjazdów, lecz równie˝ zostajà zastosowane do
niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ np. podgrzewanie lad na stoiskach z wyrobami piekarniczymi.
Obecnie, ca∏y nasz wysi∏ek skupiamy na przygotowywaniu promocji nowoÊci wprowadzonej przez firm´ ELEKTRA jako autoryzowanego
przedstawiciela i dystrybutora na Polsk´ sys-

temów przeciwzamarzaniowych i przeciwoblodzeniowych amerykaƒskiego koncernu
RAYCHEM.
Therma uczestniczy co roku w regionalnych
targach budowlanych w Szczecinie.
W tym roku, po∏àczone targi: IX Targi Mi´dzy
narodowe BUD-GRYF i IV Mi´dzynarodowe
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Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
ENERGIA odby∏y si´ od 30 marca do 2 kwietnia.
dr in˝. Ma∏gorzata Kacperska
w∏aÊciciel firmy

VII Targi Energooszcz´dnego i Ekologicznego Ogrzewania
i Wentylacji „CIEP¸O 2000” 12-15 IV 2000 r.

WY¸ÑCZNIKI
PIERWSZE¡STWA
Rosnàce ceny ogrzewania, oraz wymogi
ochrony Êrodowiska zmuszajà nas do coraz to
lepszego izolowania domu. Ju˝ dziÊ wiadomo
(choç przyznaj´, ci´˝ko ta wiedza si´ przebija), ˝e stosowane w Polsce 10 cm izolacji to
zdecydowanie za ma∏o jak na rok dwutysi´czny i zu˝ycie energii w tak êle izolowanych
domach powoduje kilkukrotne przekroczenie
europejskich norm emisji ciep∏a. Przyzwoita
izolacja domu to 20 do 30 centymetrów suchej we∏ny czy styropianu, w pod∏odze, Êcianie i dachu, oczywiÊcie bez mostków termicznych i dobra wentylacja najlepiej z odzyskiem
ciep∏a.
Ma∏e zapotrzebowanie na ciep∏o narzuca jakoby stosowanie niecentralnych, elektrycznych systemów grzewczych.
G∏ównym ograniczeniem w stosowaniu ogrzewania elektrycznego (oprócz wielkiej niech´ci
architektów do izolowania i wentylowania
naszych domów) mogà byç za ma∏e przydzia∏y
mocy. To si´ oczywiÊcie zmienia, b´dziemy
p∏aciç za iloÊç kilowatów a nie za sam przydzia∏ mocy. Ale nawet przy ograniczonym

przydziale mo˝emy sobie poradziç. S∏u˝à do
tego w∏àczniki pierwszeƒstwa lub bardziej fachowo obwody priorytetowe.
Co to jest:
Sà to urzàdzenia montowane najcz´Êciej
w rozdzielnicy pràdu na szynie DIN 35 mm
i zajmujà od jednego do siedmiu modu∏ów.
S∏u˝à do optymalnego korzystania z naszego
licznika elektrycznego przy równoczesnym
unikaniu wy∏àczenia pràdu przez wy∏àczniki
nadmiarowe (bezpieczniki) i sterowania
ma∏ym przydzia∏em mocy, np. w domu
o powierzchni 120 m2 i przy∏àczu 10 kW
mo˝na zainstalowaç spokojnie ogrzewanie,
termy, kuchnie o ∏àcznej mocy przekraczajàcej 30 kW. Jak to mo˝liwe? Zasada dzia∏ania
tych urzàdzeƒ jest niesamowicie prosta.
Pràd p∏ynàcy w przewodzie wytwarza pole
elektryczne, wielkoÊç tego pola jest proporcjonalna do nat´˝enia pràdu. Wystarczy teraz
zainstalowaç sensor pràdowy po∏àczony
z przekaênikiem i pojawienie si´ pràdu
o okreÊlonym nat´˝eniu roz∏àcza przez ten
przekaênik obwód zasilajàcy inne urzàdzenie,
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które w danej chwili ma drugorz´dne znaczenie. Prosty przyk∏ad, przep∏ywowy ogrzewacz
wody o mocy 12 kW i 12 kW-tów ogrzewania, gdy odkr´cimy wod´ pràd p∏ynàcy
w przewodzie zasilajàcym term´ wy∏àczy
ogrzewanie, po zakr´ceniu wody ogrzewanie
w∏àczy si´ ponownie. Inny przyk∏ad, spora
odleg∏oÊç mi´dzy kuchnià i ∏azienkà, montujemy dwa przep∏ywowe ogrzewacze wody
i wy∏àcznik mi´dzy nimi daje pierwszeƒstwo
ogrzewaczowi w ∏azience.
Wy∏àczniki pierwszeƒstwa, oprócz wy˝ej
wymienionych mo˝liwoÊci likwidujà groêb´
po˝arów, których przyczynà jest przecià˝enie
instalacji, co w po∏àczeniu obowiàzkowo ju˝
stosowanymi wy∏àcznikami przeciwpora˝eniowymi i coraz popularniejszymi wy∏àcznikami przepi´ciowymi, w stu procentach zapewniajà bezpieczeƒstwo.
Tomasz Brz´czkowski

Budynek Gie∏dy Papierów WartoÊciowych
pl. Trzech Krzy˝y.
Ogrzewanie przeciwzamarzaniowe
rur instalacji przeciwpo˝arowej.

CIEKAWEI N W E S T Y C J E

CIEKAWE

Cykl „Komentarze ELEKTRY - Ciekawe Inwestycje“ poÊwi´cony jest nowopowsta∏ym lub modernizowanym obiektom w których zastosowano produkty oferowane przez ELEKTR¢.
Bardzo prosimy równie˝ Paƒstwa o informacje na
temat ciekawych obiektów w których wykorzystaliÊcie nasze produkty. Bardzo ch´tnie zaprezentujemy je na naszych ∏amach razem z prezentacjà
Paƒstwa firmy.

INWESTYCJE

Biurowiec FIM - TOWER, Warszawa, róg Al. Jerozolimskich i ul. T. Cha∏ubiƒskiego.
Ogrzewanie rynien i rur spustowych.

Biurowiec REFORM PLAZA, Warszawa,
Al. Jerozolimskie przy pl. Zawiszy.
Ochrona przed zamarzaniem rur instalacji
i tryskaczy wody. Ogrzewanie wjazdu do
gara˝u.
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Jak si´ nazywa rzeêba prezentowana na zdj´ciu?
Cokó∏ otoczony kamiennymi falami z wyp∏ywajàcà wodà
jest ogrzewany przewodami RAYCHEM oferowanymi przez
ELEKTR¢. Nagrodà jest grzejnik przenoÊny ELEKTRA BV 990.

#

