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Termostaty MICROTEMP znane sà na pol-
skim rynku od 1992 roku.

Szybko znalaz∏y du˝e uznanie. Cenione sà
za swà jakoÊç, funkcjonalnoÊç, prostot´
monta˝u, ∏atwoÊç obs∏ugi i nowoczesne wzor-
nictwo. Dzi´ki d∏ugoletnim doÊwiadczeniom,
nowoczesnym konstrukcjom oraz zaawan-
sowanym technologiom , a tak˝e testom, jakie
przechodzà wyroby duƒskiej firmy OJ ELEK-
TRONIK na rynku dost´pne sà produkty
najwy˝szej jakoÊci.

W roku 1999 fabryka w Soenderborg
wyprodukowa∏a ponad 240.000 szt.
samych termostatów MICROTEMP typu
OTC. G∏ównymi odbiorcami termostatów
sà kraje skandynawskie (Norwegia,
Szwecja, Finlandia). 

W bie˝àcym roku wprowadzono na rynek
polski termostaty nowej serii MICROLINE
wyró˝niajàce si´ nowoczesnym wzornictwem.

W nowej serii regulatorów MICROLINE
znajdà Paƒstwo pierwszy na rynku polskim ter-
mostat HEAT MASTER z odczytem kosztów
ogrzewania.

Termostaty HEAT MASTER to pierwsze
z nowej serii MICROLINE termostaty z wbu-
dowanym zegarem, na którym mo˝na zapro-

gramowaç 8 niezale˝nych programów ogrze-
wania. Po wprowadzeniu programu termostat
sam koryguje, o ile wczeÊniej musi w∏àczyç
ogrzewanie, aby osiàgnàç zadanà temperatur´
o okreÊlonej godzinie. HEAT MASTER wypo-
sa˝ony jest w wyÊwietlacz, który poza m. in.
godzinà, aktualnà temperaturà pokazuje, przez
jakà cz´Êç badanego okresu ogrzewanie by∏o
rzeczywiÊcie za∏àczone. Znajàc moc grzejnà
∏atwo wyliczymy koszt ogrzewania. Regulator
wspó∏pracuje z czujnikiem pod∏ogowym lub
powietrznym, mo˝e byç montowany wtyn-
kowo lub natynkowo, jak inne termostaty
MICROLINE.

Najbardziej znane termostaty MTC i MTN
równie˝ przesz∏y „face lifting“ i dost´pne sà
w nowej wersji ju˝ jako jeden typ – termostat
OTN. 

Jest to termostat wtynkowy, który zastàpi∏
dotychczasowe typy MTC i MTN. 

Dwa ostatnie punkty dotyczà tylko termostatu
z czujnikiem pod∏ogowym.

Dzi´ki temu klient otrzymuje termostat
w podobnej cenie, ale z rozszerzonymi fun-
kcjami a dystrybutor redukuje liczb´ termo-
statów w swym magazynie.

Przypominamy o pozosta∏ej ofercie na
produkty serii MICROLINE.
1. Termostaty programowalne z zegarem:
– wspomniany ju˝ typ OCC z czujnikiem

pod∏ogowym lub powietrznym
– typ OCD z dodatkowym czujnikiem limitujà-

cym (ogranicznikiem). 

2. Termostat z p∏ynnà regulacjà mocy OEC
unikatowy termostat specjalnie skonstruowany
do mat grzejnych.
3. Termostat sterujàcy systemami grzewczymi
w podjazdach ETS. Jest to termostat wspó∏pra-
cujàcy z dwoma czujnikami: temperatury i wil-
goci.
4. Termostat sterujàcy systemami grzewczymi
rynien i rur spustowych ETS wspó∏pracujàcy
z dwoma czujnikami temperatury i wilgoci.
5. Termostat ETR sterujàcy ogrzewaniem w ryn-
nach i na podjazdach ma∏ych budynków.
6. Termostat typu ETI sterujàcy systemem
ochrony rur przed zamarzaniem.
7. Termostat typu ETV do regulacji elektrycz-
nego ogrzewania pod∏ogowego. Dwumo-
du∏owy termostat, pozwalajàcy sterowaç
wieloma termostatami z jednego miejsca – ze
skrzynki rozdzielczej.

Du˝à zaletà termostatów OJ ELEKTRONIK
jest fakt, ˝e termostaty naÊcienne mogà byç
montowane razem z wy∏àcznikami Êwiat∏a:
– termostaty MICROTEMP pasujà do serii

„FORUM“ ELDY S.A. ze Szczecinka
– nowa seria termostatów MICROLINE pasuje

do wy∏àczników ABB serii REFLEX SI. 

REDAKCJA „GORÑCYCH WIADOMOÂCI“
DZI¢KUJE FIRMIE LUXBUD 
ZA MATERIA¸ NA TEMAT 

TERMOSTATÓW SERII MICROLINE

Termostat OTN jest zmienionym 
konstrukcyjnie termostatem MTN 

i ró˝ni si´ od niego: 
– cenà – jest zdecydowanie ni˝sza, 

prawie na poziomie MTC / OTC ,
– funkcjami – realizacja za pomocà zegara

zewn´trznego obni˝ki o 5oC,
– mo˝liwoÊcià monta˝u w ∏azienkach 

(IP 21) 
– przekaênikiem 14A 

(maksymalna moc 
zestawu grzewczego 3200 W).

Duƒskie NOWOÂCI Microline
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Budynek TP S.A. Warszawa ul. Twarda
* Ogrzewanie p∏yty làdowiska

helikopterów

Budynek biurowca FOCUS
Warszawa ul. Filtrowa:
* ogrzewanie rur 

kanalizacyjnych 
i wodociàgowych 
i przeciwpo˝arowych

* ogrzewanie 
metalowego skrzyd∏a
(stanowiàcego 
element architektury
budynku)

* ogrzewanie rynien

Budynek Reform Center
Warszawa Aleje Jerozolimskie
* Ogrzewanie kraw´dzi dachu

Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie (dzia∏ajàce od 1921 roku) to najwi´kszy w Polsce organi-
zator imprez targowych. Zajmujà ponad po∏ow´ krajowego rynku targowego.

Imprezy organizowane w Poznaniu przyciàgajà ponad po∏ow´ wszystkich wystawców
zagranicznych, 1/3 wystawców krajowych i najwi´kszà liczb´ zwiedzajàcych. 

Targi INSTALACJE 2001 organizowane przez MTP odb´dà si´ w Poznaniu w dniach
od 20 do 23.02.2001. Jest to jedna z najm∏odszych imprez targowych odbywajàcych si´
w Poznaniu. Przysz∏oroczne targi b´dà dopiero trzecie z kolei. Jednak nale˝y przypomnieç, ˝e
INSTALACJE zosta∏y wyodr´bnione z targów BUDMA, które majà d∏ugoletnià tradycj´.

Proces dzielenia targów rozpoczà∏ si´ w 1999 roku od zorganizowania targów BUDMA
i INSTALACJE we wspólnym terminie. Rok póêniej w lutym 2000 targi instalacyjne zorganizowano
po raz drugi, jednak po raz pierwszy w innym terminie. 

ELEKTRA rok rocznie uczestniczy∏a w targach BUDMA, a ostatnio w INSTALACJACH.
W 2001 roku ELEKTRA zaprasza Wszystkich do pawilonu 25D na stoisko nr 6.

Prezentujemy kolejne obiekty
w których funkcjonujà 
systemy grzejne oferowane
przez ELEKTR¢. 
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Poczàtkowo firma nazywa∏a si´ Finn
Martinsen i nale˝a∏a wy∏àcznie do jej
za∏o˝yciela. 

W 1975 roku Finna Martinsen podjà∏ de-
cyzj´ o przekszta∏ceniu firmy w spó∏k´ akcyjnà
a firma przyj´∏a nazw´ Finn Martinsen AS. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci firmy by∏a pro-
dukcja aluminiowych kszta∏tek i kana∏ów
wentylacyjnych. Firma stopniowo rozszerza∏a
asortyment m.in. o: 
– wentylatory wyciàgowe 
– czerpnie i wyrzutnie powietrza 
– wyciàgowe okapy kuchenne 
– centralne odkurzacze 
i wreszcie o urzàdzenia do wentylacji
z odzyskiem ciep∏a w których zosta∏a
zdecydowanym liderem na krajowym
rynku. Pierwsze urzàdzenia powsta∏y
w 1991 r i nosi∏y nazw´ VGL 400 i VGL
600.

W styczniu 1996 firma Finn Martinsen
AS zmieni∏a nazw´ na Flexit AS. 

Obecnie Flexit AS jest w∏asnoÊcià synów
Finna:
Pal Martinsen 

- Dyrektor Zarzàdzajàcy. 
Alf Martinsen 

- Dyrektor Finansowy.
Bracia Martinsen mieli decy-

dujàcy wp∏yw na dynamiczny
rozwój firmy Flexit. Opracowali
strategi´ rozwoju której g∏ówne
za∏o˝enia to:
– orientacja na potrzeby klienta
i dostosowywanie produkowa-
nych wyrobów do wymagaƒ
klientów,

– dba∏oÊç o najwy˝szà jakoÊç wyrobów,
– produkcja kompletnych systemów wentyla-
cyjnych.

Nasz Partner z Norwegii
FLEXIT jest norweskà firmà za∏o˝onà w 1974 r przez Finna Martinsena. 
Po∏o˝ona jest w miejscowoÊci ORJE – 90 km na po∏udniowy-wschód od Oslo przy trasie OSLO–Sztokholm. 

Reprezentanci firmy Elektra 
w dniach 26–30 paêdziernika 

mieli zaszczyt goÊciç na najwi´kszych norweskich 
targach wentylacyjnych VVS – DAGENE w OSLO. 

Najwi´ksza jednostka wentylacyjna 
ALBATROS (5000 m3/h)
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Zastosowanie powy˝szej strategii da∏o
natychmiastowe rezultaty. Obroty firmy ros∏y z
roku na rok by w roku 1999 osiàgnàç 144 mln
norweskich koron. Strategicznym obszarem
dzia∏ania firmy sta∏a si´ produkcja komplet-
nych systemów wentylacji z odzyskiem ciep∏a.

Flexit obecnie zatrudnia ok. 130 osób.
Fabryka w Orje wyposa˝ona jest w nowoczes-
ne maszyny produkcyjne oraz w nowoczesne
stanowiska pracy. Firma posiada w∏asne labo-
ratorium badawcze, dzia∏ techniczno – kon-
strukcyjny i dzia∏ projektowania. 

Od 1996 roku firma Flexit rozpocz´∏a
ekspansj´ na rynki zagraniczne poczàtkowo
g∏ównie na rynki skandynawskie, a póêniej
równie˝ na rynki Europy Zachodniej. Obecnie
Flexit jest jednà z czo∏owych firm w bran˝y
wentylacyjnej promujàcej swoje produkty na
wielu rynkach europejskich. 

Na tych targach swoje produkty prezen-
towa∏ równie˝ Flexit. Pokazana zosta∏a m.in.
nowa jednostka o wydajnoÊci do 5000 m3/h. 

Produkty firmy Flexit by∏y prezentowane
na dwóch stoiskach. Na pierwszym stoisku
prezentowano najmniejsze jednostki oraz
szereg akcesoriów wentylacyjnych takich jak:
kratki wentylacyjne, anemostaty, kszta∏tki
i z∏àczki plastikowe i aluminiowe itp. 

Drugie stoisko przeznaczone by∏o do
prezentacji du˝ych jednostek, majàcych zas-
tosowanie w pomieszczeniach komercyjnych.
Na tym stoisku g∏ównà pozycj´ zajmowa∏a
jednostka VG – 5000. 

Stoiska firmy Flexit cieszy∏y si´ ogrom-
nym zainteresowaniem klientów. Perfekcyjnie
przeszkolona obs∏uga udziela∏a ka˝demu
klientowi szczegó∏owych informacji na temat
zastosowaƒ oraz zalet rekuperatorów Flexit.
Estetyczne, kolorowe stoiska stwarza∏y mi∏y
klimat. Na miejscu by∏ równie˝ Dyrektor Tech-
niczny Knut Skogstad, który w przypadku

bardziej szczegó∏owych pytaƒ udziela∏ pre-
cyzyjnych i szczegó∏owych wyjaÊnieƒ. 

Targi VVS – DAGENE 2000 pracownicy
Flexit uwa˝ajà za bardzo udane. Warto tu
podkreÊliç fakt, ˝e rosnàce z roku na rok zain-
teresowanie stosowaniem wentylacji z odzys-
kiem ciep∏a oznacza ˝e rynek ten dopiero
wchodzi w faz´ wzrostu. Widaç to równie˝
po odzewie na targach w Polsce gdzie 
ELEKTRA zaprezentowa∏a centrale wentyla-
cyjne Flexit (Instal – Expo w Warszawie, Jesieƒ
2000 w Lublinie oraz w Katowicach). 

Jest to sygna∏ zach´ty do szczególnego
zainteresowania si´ produktami Flexit. 

W przysz∏ym numerze chcielibyÊmy
Paƒstwu zaprezentowaç i szczegó∏owo
opisaç system sterowania centralami wentyla-
cyjnymi Flexit. Zach´camy do lektury
nast´pnego numeru.
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Przedstawiamy kilka najcz´Êciej spo-
tykanych symboli na grzejnikach marki ADAX.
Poni˝ej wyjaÊniamy co te symbole w∏aÊciwie
oznaczajà. 

1. Oznaczenie grzejnika 
* Pierwsze dwie litery oznaczajà typ
VP – grzejnik panelowy
VL – grzejnik listwowy
VPS – grzejnik panelowy ∏azienkowy
* Dwie pierwsze cyfry oznaczajà model
* Dwie kolejne oznaczajà moc
04 – 400W
06 – 600W
10 – 1000W
12 – 1200W itd.
Dwie litery na koƒcu oznaczajà typ ter-
mostatu:
KT – termostat elektromechaniczny
KET – termostat elektroniczny

2. Moc znamionowa

3. AC – oznacza ˝e grzejnik jest zasilany ze
zmiennego êród∏a napi´cia 
(z ang. AC – alternating current – pràd prze-
mienny, DC – direct current – pràd sta∏y)

4. CE – oznacza, ˝e „... osoba fizyczna lub
prawna, nanoszàca lub odpowiedzialna za
naniesienie powy˝szego oznaczenia zwery-
fikowa∏a, ˝e wyrób odpowiada wszystkim
przepisom harmonizacji technicznej Unii
Europejskiej majàcych zastosowanie do

danego wyrobu oraz, ˝e zosta∏ poddany
odpowiednim procedurom oceny zgod-
noÊci, a tak˝e ˝e sà zgromadzone na to
odpowiednie dowody. Je˝eli wyrób podle-
ga kilku dyrektywom, znak CE oznacza
zgodnoÊç z postanowieniami wszystkich
dyrektyw...“1

5. 230V – znamionowe napi´cie zasilania

6. S1 – Rodzaj czasu pracy
* S1 – praca ciàg∏a – przy obcià˝eniu
znamionowym lub w normalnych warun-
kach oddawania ciep∏a w nieograniczonym
czasie
* S2 – praca dorywcza – praca przy obcià-
˝eniu znamionowym lub w normalnych
warunkach oddawania ciep∏a, trwajàca
przez czas okreÊlony, przy czym praca
rozpoczyna si´ od stanu zimnego
urzàdzenia, a przerwy mi´dzy poszczegól-
nymi okresami pracy sà wystarczajàco
d∏ugie dla ostygni´cia urzàdzenia w przy-
bli˝eniu do temperatury otoczenia.
* S3 – praca przerywana – praca urzà-
dzenia sk∏adajàca si´ z szeregu okreÊlonych
identycznych cykli, przy czym ka˝dy cykl
sk∏ada si´ z okresu pracy przy obcià˝eniu
znamionowym lub w normalnych warun-
kach oddawania ciep∏a, po którym nast´-
puje okres spoczynku w którym urzàdzenia
jest wy∏àczone. W pracy przerywanej
urzàdzenie wyró˝nia si´ pracà sterowanà
urzàdzenia (S3-St), która jest odmianà

Oznaczenia i symbole na grzejnikach ADAX

Firma „LUX-SYSTEM“ jest firmà hand-
lowà, istniejàcà na rynku od 1997 roku jako
spó∏ka cywilna. Siedziba naszej firmy mieÊci
si´ w Szaflarach (ko∏o Nowego Targu), przy
ul. Zakopiaƒskiej w budynku dawnej s∏ynnej
fabryki nart, w której obecnie dzia∏alnoÊç swà
prowadzi kilkadziesiàt firm bran˝owych
(materia∏y budowlane, wyposa˝enie wn´trz,
techniki grzewcze itp.). W budynku tym zaj-
mujemy powierzchni´ ok. 400 m2 s∏u˝àcà jed-
noczeÊnie do ekspozycji i bezpoÊredniej sprze-
da˝y materia∏ów elektrycznych, elektrotech-
nicznych, kabli, przewodów i oÊwietlenia.

W Zakopanem posiadamy fili´ przy ul. Szy-
mony, gdzie podobnie jak w Szaflarach zaj-
mujemy hal´ targowà o powierzchni kilkuset
metrów kwadratowych.

Od poczàtku swego istnienia jesteÊmy
firmà pr´˝nà i rozwojowà, co nie bez powodu
mo˝na okreÊliç tak˝e jako sukces ELEKTRY,
która patronowa∏a naszej dzia∏alnoÊci poma-
gajàc zaistnieç na rynku handlowym, poprzez
promocje gwarantowanej jakoÊci swoich pro-
duktów, a tak˝e odpowiednie warunki
wspó∏pracy i ogromne zaanga˝owanie
w tworzeniu nowego, godnego tej nazwy
DEALERA ELEKTRY.

W chwili obecnej w LUX-SYSTEM zatrud-
nionych jest czternastu pracowników, którzy
zapewniajà Klientom fachowà, solidnà
i uprzejmà obs∏ug´. Oprócz szerokiego asor-
tymentu na bie˝àco dost´pnego potencjal-
nym kupujàcym, realizujemy tak˝e indywidu-
alne zamówienia – zarówno ma∏e, jak te˝ na
skal´ wielkich inwestycji.

Klienci naszej firmy mogà si´ pochwaliç
setkami udanych instalacji poczynajàc od
ogrzewania pod∏ogowego, po ogrzewanie
rynnowe i konwektorowe.

Sprzedajàc wyroby ELEKTRY, staliÊmy si´
„niepisanym promotorem“ tej marki, co pro-

LUX-SYSTEM
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pracy przerywanej urzàdzenia przy obcià-
˝eniu zmieniajàcym si´ wed∏ug z góry
okreÊlonego programu, sk∏adajàcego si´
z ró˝nych okresów pracy, spoczynku lub
biegu ja∏owego urzàdzenia.

7. IP 34 – system kodowego oznaczania
stopni ochrony zapewnianej przez obu-
dowy przed dost´pem do cz´Êci niebez-
piecznych, wchodzeniem obcych cia∏
sta∏ych, wnikaniem wody.

Obudowa z oznaczeniem IP 34 – 
* chroni przed dost´pem do cz´Êci niebez-
piecznych osoby operujàce narz´dziem
o Êrednicy 2,5 mm i wi´kszej,
* chroni urzàdzenie wewnàtrz obudowy
przed wchodzeniem cia∏ sta∏ych o Êrednicy
2,5 mm i wi´kszej
* chroni urzàdzenie wewnàtrz obudowy
przed szkodliwymi skutkami wody roz-
bryzgiwanej na obudow´ z dowolnego
kierunku.

8. N – ZNAK Nemko, jest to organizacja –
odpowiednik polskiego PCBC (Polskie
Centrum Badaƒ i Certyfikacji) w Norwegii.
PCBC w Polsce wydaje znak B (znak bezpie-
czeƒstwa), Nemko wydaje znak N. D i FI sà
odpowiednikami znaku B w Dani i Finlandii.

9. Urzàdzenie klasy II – oznacza stopieƒ
ochrony przed pora˝eniem. Przyrzàdy klasy
II to przyrzàdy, w których ochron´ przed
pora˝eniem elektrycznym uzyskuje si´ nie
tylko przez zastosowanie izolacji podsta-
wowej, lecz w których przewidziano
dodatkowe Êrodki bezpieczeƒstwa, takie jak
izolacja podwójna lub wzmocniona, lecz
w których nie ma mo˝liwoÊci po∏àczenia
cz´Êci z obwodem ochronnym. Ochrona
przed pora˝eniem nie zale˝y od warunków
zainstalowania i przy∏àczenia do sieci.

GW

1 PRAWA I OBOWIÑZKI DOSTAWCÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM.

ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE BADA¡ I CERTYFIKACJI ORAZ

ZASADACH NADZORU RYNKU Cz´Êç 1, Materia∏y szkoleniowe NOT

lipiec 2000

ELEMENT Cyfry Znaczenie Znaczenia 
lub litery dla ochrony urzàdzeƒ dla ochrony osób 

LITERY KODU IP - -
Pierwsza Przed dostaniem si´ Przed dost´pem 

charakterystyczna obcych cia∏ do cz´Êci 
cyfra niebezpiecznych

0 Bez ochrony Bez ochrony
1 Dla Êrednicy wi´kszej od 50 mm Wierzchem d∏oni
2 Dla Êrednicy wi´kszej od 12,5 mm Palcem
3 Dla Êrednicy wi´kszej od 2,5 mm Narz´dziem
4 Dla Êrednicy wi´kszej od 1 mm Drutem
5 Ograniczona ochrona przed py∏em Drutem
6 Py∏oszczelna Drutem

Druga Przed wnikaniem wody 
charakterystyczna i szkodliwymi jej skutkami

cyfra 0 Bez ochrony
1 Pionowo padajàce krople wody 

nie wywo∏ujà szkodliwych skutków
2 Pionowo padajàce krople wody 

przy wychyleniu obudowy o dowolny kàt 
do 15o od pionu w ka˝dà stron´ 

nie wywo∏ujà szkodliwych skutków
3 Woda natryskiwana pod dowolnym kàtem 

do 60o od pionu z ka˝dej strony 
nie wywo∏uje szkodliwych skutków.

4 Woda rozbryzgiwana na obudow´ 
z dowolnego kierunku 

nie wywo∏uje szkodliwych skutków
5 Woda lana strugà na obudow´ z dowolnej strony 

nie wywo∏uje szkodliwych skutków
6 Woda lana silnà strugà na obudow´ 

z dowolnej strony nie wywo∏uje 
szkodliwych skutków

7 Obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, 
w znormalizowanych warunkach dotyczàcych 

ciÊnienia i czasu powinna uniemo˝liwiaç wnikanie 
takiej iloÊci wody, która powodowa∏aby 

szkodliwe skutki.
8 Obudowa ciàgle zanurzona w wodzie 

w warunkach uzgodnionych mi´dzy wytwórcà 
a u˝ytkownikiem, lecz bardziej surowych ni˝ cyfra 7, 

powinna uniemo˝liwiç wnikanie takiej iloÊci wody 
która powodowa∏aby szkodliwe skutki 

Dodatkowa litera Przed dost´pem do cz´Êci niebezpiecznych 
(nieobowiàzujàca) A Wierzchem d∏oni

B Palcem
C Narz´dziem
D Drutem

Uzupe∏niajàca litera Uzupe∏niajàce informacje dotyczàce 
H Aparatów wysokiego napi´cia
M Ruchów w czasie prób wodà
S Postoju w czasie prób wodà
W Warunków klimatycznych

System kodowego oznaczania stopni ochrony 
zapewnianej przez obudowy 

przed dost´pem do cz´Êci niebezpiecznych, 
wchodzeniem obcych cia∏ sta∏ych, wnikaniem wody

centuje uznaniem u naszych, a wi´c i Elektry
Klientów.

Dbajàc o wysoki standard dzia∏alnoÊci,
staramy si´, aby „LUX-SYSTEM“ kojarzy∏ si´
swoim Klientom przede wszystkim z rzetel-
noÊcià, konkurencyjnymi cenami. Zaskakujemy
tak˝e atrakcyjnymi promocjami takimi jak np.
comiesi´czne losowanie telewizora mi´dzy
najlepszymi klientami.

To wszystko plus dogodne warunki regu-
lowania p∏atnoÊci (przelew, karty p∏atnicze,
system ratalny, gotówka z odroczonym ter-

minem) stwarza atmosfer´ zaufania i sza-
cunku dla ka˝dego Klienta.

Co roku mo˝na zobaczyç przedstawicieli
naszej firmy na Podhalaƒskich Targach
Budownictwa i Wyposa˝enia Wn´trz organi-
zowanych m. in. w Nowym Targu, gdzie
prezentujemy artyku∏y najbardziej presti-
˝owych firm.

mgr in˝. S∏awomir Stanek
wspó∏w∏aÊciciel firmy

Siedziba firmy LUX-SYSTEM 



#

ROZWIÑZANIE KONKURSU z Numeru 6

Poprawne has∏o, które jest rozwiàzaniem krzy˝ówki z poprzedniego numeru Goràcych
WiadomoÊci brzmi SELFTEC. Nagrod´ w postaci grzejnika ELEKTRA BV 990 otrzymuje
Pani Renata Janowska z Warszawy. Gratulujemy ! 

Cerkiew ZaÊni´cia
NajÊwi´tszej Marii Panny
przy ul. Mickiewicza 
w Bielsku Podlaskim.
Powierzchnia ogrzewana 
przewodami Elektra – 610 m2.
Wykonawca firma KARDO 
z Bia∏egostoku.
Realizacja – wrzesieƒ 2000

Samych sukcesów w Nowym Roku 
˝yczy

ELEKTRA

Zapraszamy Paƒstwa do Konkursu Nowo-
rocznego, który jak zwykle dotyczy produktów
ELEKTRY. Prosimy o zaznaczenie w∏aÊciwej
odpowiedzi. Do wygrania jest a˝ pi´ç grzej-
ników przenoÊnych ELEKTRA BV 880. Roz-
wiàzania prosimy przesy∏aç na adres ELEKTRY
umieszczony w stopce do 28.02.2001.

1. Na jakiej minimalnej
wysokoÊci od pod∏ogi mo˝e
byç umieszczony grzejnik
konwekcyjny ATLANTIC?

A - 12 cm B - 15 cm
C - 20 cm D - 23 cm

2. Jaka mo˝e byç maksy-
malna d∏ugoÊç wykonanego 
na zamówienie zestawu 
Elektra Self-Tec ?

A - 30 m B - 50 m
C - 80 m D - 120 m

3. Przy jakiej temperaturze
zadzia∏a termostat 
przeciwpo˝arowy 
w wentylacji FLEXIT ?

A - 70oC B - 75oC

C - 85oC D - 95oC 


