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EOgrzewanie pod∏ogowe produkowane
jest w Polsce przez ELEKTR¢ ju˝ od 10 lat.
Troska o Klienta sprawia, ˝e ELEKTRA stale
udoskonala swoje rozwiàzania. I tak swojà
dotychczasowà gam´ przewodów grzejnych
zasilanych jednostronnie zast´puje teraz
ca∏kowicie nowà konstrukcjà. Ró˝nica jest
widoczna, ju˝ na pierwszy rzut oka. Nowe
przewody grzejne jednostronnie zasilane sà
cieƒsze i bardziej elastyczne od swoich
poprzedników. Dotychczas powszechnie
stosowane przewody grzejne zasilane jedno-
stronnie by∏y przewodami okràg∏ymi lub
p∏askimi i ró˝ni∏y si´ zasadniczo pod
wzgl´dem budowy od swoich nast´pców.
Elementem grzejnym by∏a jedna ˝y∏a
skr´cona z drutów oporowych.

Nowa wersja przewodów zasilanych
jednostronnie skonstruowana jest odmiennie
i oferowana jest w wersji dwu˝y∏owej. 

Nowe
Ciep∏o z Pod∏ogiCiep∏o z Pod∏ogi

Dwie ˝y∏y grzejne skr´cone z drutów
oporowych umieszczone sà w izolacji ze
specjalnego tworzywa, na której znajduje si´
oplot miedziany. Wierzchnià warstw´
stanowi os∏ona z ciep∏oodpornego PCV. 

Nowe, p∏askie dwu˝y∏owe przewody,
zasilane jednostronnie zastàpià dotychczas
oferowane typy VCSD 1-4, VCD 0-13, VCSDp
1-4, VCDp 0-13. Nowe przewody grzejne
ELEKTRA oferowane sà w gotowych zesta-
wach o d∏ugoÊci od 4 do 225 m i mocy od 70
do 3550 W.

Typoszereg przewodów obejmuje 3
grupy o ró˝nych mocach jednostkowych: 

– 10 W/m
– 17 W/m
– 25 W/m
przy czym do ogrzewania pod∏ogowego

zalecane sà zestawy z grupy 10 W/m i 17 W/m. 
Pe∏nà ofert´ ELEKTRY przedstawia tabela 1. 
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Nowe przewody jednostronnie zasilane
oznaczone sà wed∏ug nowych zasad. Zmianie
uleg∏y tak˝e oznaczenia pozosta∏ych prze-
wodów i mat grzejnych.

Obowiàzujàce obecnie nowe oznaczenia
sà du˝o prostsze i czytelniejsze. Na nowe sym-
bole sk∏adajà si´:
– przewody grzejne

1 – Oznaczenie literowe: 
VC - przewody dwustronnie zasilane,
VCD - nowe przewody jednostronnie
zasilane.

2 – Moc jednostkowa [W] przypadajàca na
jeden metr bie˝àcy przewodu.

3 – Moc ca∏kowita [W] przewodu grzejnego

– maty grzejne

1 – Oznaczenie literowe: 
MG - mata grzejna dwustronnie 
zasilana.

2 – Moc jednostkowa [W] przypadajàca 
na jeden metr kwadratowy 
powierzchni maty.

3 – Powierzchnia maty [m2].

Dodatkowo oferta na maty zosta∏a
wzbogacona o nowe typy.

Typoszereg mat o mocy jednostkowej
100 W/m2 uzupe∏ni∏y modele o powierz-
chniach: 1, 8 i 9 m2, natomiast typoszereg mat
160 Wm2 - 5, 6 i 7m2.

Nowa konstrukcja maty grzejnej, która
swojà premier´ b´dzie mia∏a na tegorocznych
Mi´dzynarodowych Targach Poznaƒskich
zostanie przedstawiona w kolejnym numerze
Goràcych WiadomoÊci.

os∏ona 
z ciep∏oodpornego PCV

oplot 
miedziany

izolacja 
z polietylenu
usieciowanego

dwie ˝y∏y 
grzejne 

Przewody grzejne ELEKTRA VCD jednostronnie zasilane

10 W/m
d∏ugoÊç moc

[m] [W]
VCD 10/70 7 70
VCD 10/90 9 90
VCD 10/110 11 110
VCD 10/130 13 130
VCD 10/170 17 170
VCD 10/200 20 200
VCD 10/220 22 220
VCD 10/250 25 250
VCD 10/290 29 290
VCD 10/340 34 340
VCD 10/380 38 380
VCD 10/440 44 440
VCD 10/550 55 550
VCD 10/700 70 700
VCD 10/900 90 900
VCD 10/1100 110 1100
VCD 10/1220 122 1220
VCD 10/1380 138 1380
VCD 10/1560 156 1560
VCD 10/1730 173 1730
VCD 10/1900 190 1900
VCD 10/2070 207 2070
VCD 10/2250 225 2250

17 W/m
d∏ugoÊç moc

[m] [W]
VCD 17/100 6 100
VCD 17/135 8 135
VCD 17/170 10 170
VCD 17/220 13 220
VCD 17/255 15 255
VCD 17/285 17 285
VCD 17/340 20 340
VCD 17/390 23 390
VCD 17/440 26 440
VCD 17/510 30 510
VCD 17/575 34 575
VCD 17/710 42 710
VCD 17/915 54 915
VCD 17/1170 69 1170
VCD 17/1425 84 1425
VCD 17/1595 94 1595
VCD 17/1800 106 1800
VCD 17/2040 120 2040
VCD 17/2260 133 2260
VCD 17/2480 146 2480
VCD 17/2720 160 2720
VCD 17/2920 172 2920

25 W/m
d∏ugoÊç moc

[m] [W]
VCD 25/100 4 100
VCD 25/175 7 175
VCD 25/250 10 250
VCD 25/300 12 300
VCD 25/350 14 350
VCD 25/400 16 400
VCD 25/450 18 450
VCD 25/525 21 525
VCD 25/600 24 600
VCD 25/700 28 700
VCD 25/875 35 875
VCD 25/1100 44 1100
VCD 25/1425 57 1425
VCD 25/1750 70 1750
VCD 25/1925 77 1925
VCD 25/2175 87 2175
VCD 25/2450 98 2450
VCD 25/2750 110 2750
VCD 25/3000 120 3000
VCD 25/3250 130 3250
VCD 25/3550 142 3550

NoweNowe
Ciep∏o z Pod∏ogiCiep∏o z Pod∏ogi

cd ze str. 1

Rys. 1 Nowa konstrukcja przewodu grzejnego jednostronnie zasilanego ELEKTRA VCD

Tabela 1



3

Nowe typy wymienników 
krzy˝owych w centralach FLEXIT

FOd wrzeÊnia 2001 roku firma
FLEXIT rozpocz´∏a produkcj´ central
wentylacyjnych z wymiennikiem
ciep∏a o podwy˝szonej sprawnoÊci.
Jest to wymiennik krzy˝owy
o g´stszej sieci p∏yt aluminiowych
i konstrukcji p∏aszczyzny umo˝liwia-
jàcej zwi´kszenie obj´toÊci powietrza
w jednostce czasu. Dzi´ki temu
uzyskano podwy˝szonà sprawnoÊç
wymienników osiàgajàcà 85 %, co
w stosunku do standardowych
wymienników umo˝liwiajàcych do
70 % odzysku ciep∏a stanowi istotny
post´p w tym zakresie.

Dla odró˝nienia od standardo-
wych wymienników nazewnictwo
central z wymiennikiem o pod-
wy˝szonej sprawnoÊci wzbogacono
o rozszerzenie „TT”. 

Wi´kszoÊç parametrów technicz-
nych central pozosta∏a bez zmian.
Zasadniczo zmieni∏o si´ natomiast
maksymalne ciÊnienie robocze. Ze
wzgl´du na bardziej zwartà budow´
wymiennika nastàpi∏ istotny wzrost
oporów na kasecie, a zatem i spadek
ciÊnienia dyspozycyjnego. Mimo
zwi´kszenia pr´dkoÊci obrotowej
wentylatorów strata na nawiewie
wynosi: 
––  ddllaa  cceennttrraall  VVGG((SS))  440000  TTTT  

--  ookk..  8800  PPaa  ((wwyyddaatteekk  ppoowwiieettrrzzaa
zzmmnniieejjsszzaa  ssii´́  oo  ookk..  5500  mm33//hh))

––  ddllaa  cceennttrraallii  VVGG  770000  TTTT  
--  ookk..  115500  PPaa  ((wwyyddaatteekk  ppoowwiieettrrzzaa
zzmmnniieejjsszzaa  ssii´́  oo  ookk..  220000  mm33//hh))

––  ddllaa  cceennttrraallii  VVGGSS  770000  TTTT  
--  ookk..  110000  PPaa  ((wwyyddaatteekk  ppoowwiieettrrzzaa
zzmmnniieejjsszzaa  ssii´́  oo  ookk..  110000  mm33//hh))

Dla porównania prezentujemy
wykresy wydajnoÊci dla central
VGS 700 i VGS 700 TT dla nawiewu. 

Najwi´kszà zaletà central serii TT
jest stopieƒ odzysku porównywalny
ze sprawnoÊcià wymienników prze-
ciwpràdowych, przy jednoczeÊnie
ni˝szej cenie. Centrale Flexit z wy-
miennikiem o podwy˝szonej spraw-
noÊci sà o ok. 800 z∏ dro˝sze od
standardowych, mimo to sà i tak 

o ok. 1000 – 2000 z∏ taƒsze w po-
równaniu do oferowanych na rynku
central z wymiennikiem przeciw-
pràdowym. 

Centrale serii TT sà dost´pne
w ofercie firmy ELEKTRA od
marca 2002 r.

Wykres wydajnoÊci dla centrali VGS-700 TT

Wykres wydajnoÊci dla centrali VGS-700
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Z prawdziwà przyjemnoÊcià informuje-
my, ˝e oferta nasza zosta∏a wzbogacona
o ogrzewacze akumulacyjne nowej generacji,
produkowane przez czo∏owà niemieckà firm´
OLSBERG. 425 lat istnienia firmy w po∏àczeniu
z niemieckà solidnoÊcià gwarantujà wysokà
jakoÊç produktów. Firma OLSBERG znana jest
z troski o sta∏y rozwój swoich technologii, co
stanowi klucz do jej Êwiatowych sukcesów.

Znanà rzeczà jest fakt, ˝e ogrzewanie
elektryczne, a przede wszystkim ogrzewanie
przy zastosowaniu ogrzewaczy akumulacyj-
nych (korzystajàcych z taƒszej taryfy op∏at)
stanowi alternatyw´ dla innych systemów,
w których u˝ytkuje si´ paliwa sta∏e, p∏ynne
i gazowe.

Ogrzewanie elektryczne ma szereg istot-
nych zalet. Nie wymaga sk∏adowania opa∏u
(w´gla, drewna, gazu, oleju, itp.), ani usuwa-
nia produktów spalania (np. popio∏u i ˝u˝la).

Energia cieplna wytwarzana jest w miej-
scu jej u˝ytkowania, nie ma wi´c strat przysy∏u
ciep∏a. Stosujàc ogrzewanie elektryczne wy-
klucza si´ ewentualne ryzyko zatrucia sub-
stancjami powstajàcymi w procesie spalania
w´gla, gazu czy oleju. 

Energia elektryczna pobierana w godzi-
nach pozaszczytowych jest znacznie taƒsza,
a ponadto jej dostawcy premiujà swoich
odbiorców stosujàcych rozliczenie dwutary-
fowe (tzw. II taryf´). Za energi´ pobieranà
w taryfie nocnej obejmujàcej godziny od 2200

do 600, oraz tzw. dolin´ dziennà od 1300 do
1500, p∏acà mniej (w wielu regionach tak˝e za
energi´ pobieranà poza tymi okresami). Ceny
te kszta∏tujà si´ ró˝nie na terenie kraju i zale˝à
od Zak∏adu Energetycznego b´dàcego
dostawcà energii elektrycznej. Stosujàc po-
miar II taryfy oszcz´dza si´ do 50% kosztów
energii. Poniewa˝ ogrzewacze akumulacyjne
mogà byç tak zaprogramowane aby gros
energii pobiera∏y w taryfie nocnej, stanowià
doskona∏e i ekonomiczne êród∏o ciep∏a. Du˝a
bezw∏adnoÊç i pojemnoÊç cieplna bloku aku-
mulacyjnego sprawia, ˝e okresy pobierania
energii w stosunku do okresów jej oddawania
sà bardzo korzystne dla u˝ytkownika.
Nowoczesny ogrzewacz firmy OLSBERG
wyposa˝ony jest w blok akumulacyjny, cicho-
bie˝ny wentylator osiowy oraz panel sterow-
niczy. Ogrzewacze mogà byç sterowane indy-
widualnie lub pracowaç w zespo∏ach. Przy

pracy zespo∏owej mo˝liwe sà trzy rodzaje
∏adowania, tzn. pobierania przez ogrzewacze
energii. ¸adowanie przednie polega na jedno-
czesnym w∏àczeniu wszystkich ogrzewaczy
zespo∏u, a nast´pnie kolejne ich wy∏àczanie
w miar´ osiàgni´cia pe∏nego nagrzania. Przy
∏adowaniu koƒcowym ogrzewacze w∏àczane
sà kolejno indywidualnie poczynajàc od naj-
bardziej roz∏adowanego, natomiast w okreÊ-
lonym momencie wszystkie ogrzewacze
zespo∏u wy∏àczane sà jednoczeÊnie. Trzecia
mo˝liwoÊç – ∏adowanie Êrodkowe – polega na
kolejnym indywidualnym w∏àczaniu poszcze-
gólnych ogrzewaczy w zale˝noÊci od potrzeb
– stopnia ich roz∏adowania – i tak˝e indywi-
dualnym wy∏àczaniu po na∏adowaniu.

Dzi´ki wspó∏pracy z czujnikiem tempera-
tury zewn´trznej i regulatorem temperatury
mo˝liwe jest takie zaprogramowanie uk∏adu,
aby:
– ogrzewacz lub ogrzewacze rozpoczyna∏y

„sezon grzewczy“ gdy temperatura zew-
n´trzna spadnie poni˝ej za∏o˝onej
wartoÊci,

– ogrzewacz pracowa∏ pe∏nà mocà (a wi´c
zu˝ywa∏ du˝o energii elektrycznej) tylko
wtedy gdy temperatura zewn´trzna
b´dzie utrzymywaç si´ poni˝ej za∏o˝onej
wartoÊci;

– temperatura w poszczególnych pomiesz-
czeniach by∏a utrzymywana na ˝àdanym
poziomie,

– w okresie d∏u˝szego nieu˝ytkowania
pomieszczeƒ temperatura w pomiesz-
czeniach nie spad∏a poni˝ej 5OC.
System programowania umo˝liwia opty-

malnà prac´ ogrzewaczy. Pobierajà one tylko
tyle ciep∏a ile potrzeba na pokrycie strat
i utrzymanie ˝àdanej temperatury. Oddawanie
ciep∏a jest wspomagane cichobie˝nym wenty-
latorem osiowym.

Nowa oferta firmy OLSBERG obejmuje
dwie serie nowoczesnych ogrzewaczy akumu-
lacyjnych zapewniajàcych, dzi´ki zastosowa-
niu cichobie˝nego wentylatora osiowego, ich
dynamiczne roz∏adowanie. 

Ogrzewacze majà estetyczne obudowy
wyró˝nione nagrodà przez INDUSTRIE
FORUM DESIGN w Hanowerze.

Olsberg - 425 lat doÊwiadczenia
ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym roz∏adowaniem

Ogrzewacze Olsberg majà estetyczne obudowy 
wyró˝nione nagrodà przez INDUSTRIE FORUM DESIGN w Hanowerze
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Modele obu serii charakteryzujà ponadto:
– zminimalizowane wymiary 
– cichobie˝ny osiowy wentylator
– ulepszona komora mieszania powietrza
– umieszczenie rurkowych elementów

grzejnych w kana∏ach powietrznych
zapewniajàce natychmiastowe odda-
wanie ciep∏a

– zastosowanie najwy˝szej klasy izolacji,
w tym izolacji MICROTHERM jako pod-
stawowej

– wbudowany ogranicznik temperatury
chroniàcy przed przegrzaniem

– stabilna konstrukcja, zapewniajàca
sztywnoÊç obudowy

– szybki i ∏atwy monta˝ kszta∏tek bloku
akumulacyjnego i rurkowych elementów
grzejnych od góry 

– górna pokrywa mocowana tylko na dwa
wkr´ty

– dost´p do tabliczki ∏àczeniowej po
odkr´ceniu tylko jednego wkr´tu

– owalne otwory w tylnej Êcianie u∏atwia-
jàce wprowadzenie przewodów przy∏à-
czeniowych

– prosty i przejrzysty uk∏ad zacisków
przy∏àczeniowych

– stopieƒ ochrony obudów IP30
– mo˝liwoÊç zamontowania dodatkowego

elementu grzejnego. Grzejnik rurkowy
mo˝e byç na ˝yczenie zamocowany obok
wylotu ciep∏ego powietrza grzejàc je
niezw∏ocznie po uruchomieniu ogrze-
wacza, bez koniecznoÊci w∏àczania syste-
mu nagrzewajàcego blok akumulacyjny.

W sk∏ad serii ogrzewaczy standardowych
o nazwie CARAT 24 wchodzi szeÊç modeli
ró˝niàcych si´ wielkoÊcià, mocà znamionowà,
pojemnoÊcià cieplnà oraz masà i wymiarami.
Sà one przystosowane do ustawiania na
pod∏odze. Ogrzewacze serii PROFIL to
urzàdzenia najbardziej p∏askie z poÊród
ogrzewaczy akumulacyjnych oferowanych na
rynku. Ich gruboÊç to tylko 17,5 cm, a wy-
sokoÊç tylko 50 cm. Doskonale nadajà si´ np.
do wkomponowania we wn´k´ podokiennà.

Seria sk∏ada si´ z pi´ciu modeli ró˝niàcych si´
wielkoÊcià (d∏ugoÊcià) i masà, a tak˝e mocà
znamionowà i pojemnoÊcià cieplnà.

Przystosowane sà do monta˝u na Êcianie
lub na pod∏odze.

Ogrzewacze o mocach znamionowych
do 3 kW w∏àcznie mogà byç zasilane jedno-
fazowo przy napi´ciu 220V 50 Hz, lub trójfa-
zowo przy napi´ciu 220/380V 50 Hz, ogrze-
wacze o wi´kszych mocach muszà mieç zasi-
lanie trójfazowe.

1 izolacja cieplna
(Microtherm)

2 blok akumulacyjny

3 izolacja cieplna
(Microtherm)

4 kana∏y powietrzne

5 elementy grzejne rurkowe

6 czujnik regulatora ∏adowa-
nia bloku akumulacyjnego

7 regulator ∏adowania

8 wy∏àcznik dodatkowego
elementu grzejnego (opcja)

9 ogranicznik temperatury

10 pokr´t∏o zintegrowanego
regulatora temperatury 
pomieszczenia (opcja)

11 tablica ∏àczeniowa

12 modu∏ elektronicznego zin-
tegrowanego regulatora
temperatury (opcja)

13 wentylator osiowy

14 przes∏ona regulacyjna

15 element grzejny rurkowy
ogrzewania bezpoÊred-
niego z termostatem
(opcja)

16 izolacja cieplna
(Wermikulit)

17 stabilna konstrukcja pod-
stawy ogrzewacza

18 kratki wylotowe ciep∏ego
powietrza

Ogrzewacz akumulacyjny 
z dynamicznym roz∏adowaniem 
w przekroju

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zak∏ady Olsberga po∏o˝one sà 
w malowniczej, górskiej okolicy
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ELEKTRA od dawna wspó∏pracuje
z firmà RAYCHEM w zakresie systemów
grzewczych i przeciwzamarzaniowych.
Zakres wspó∏pracy znacznie rozszerzy∏
si´ od kiedy RAYCHEM sta∏ si´ cz´Êcià
koncernu Tyco International Ltd.

Tyco Thermal Controls jest przed-
si´biorstwem nale˝àcym do Tyco
International Ltd., amerykaƒskiej korpo-
racji oferujàcej wyroby od elektroniki,
telekomunikacji i kontroli procesów prze-
mys∏owych po ochron´ zdrowia, zabez-
pieczenia przeciwpo˝arowe i systemy
bezpieczeƒstwa. 

Tyco Thermal Controls dostarcza sys-
temy grzewcze oraz systemy detekcji i
lokalizacji wycieków dla przemys∏u,
budownictwa, telekomunikacji, medy-

cyny i innych sektorów OEM. Obejmujàc
dzia∏alnoÊç i doÊwiadczenia firm
Raychem, Isopad, Pyrotenax, Tracer i
Accutron produkuje wi´cej zró˝nicowa-
nych wyrobów grzejnych ni˝ jakakolwiek
inna firma. Posiadajàc 50-letnie doÊwiad-
czenie dostarczy∏ ponad 500000 km
przewodów grzejnych zainstalowanych
w ponad 100 krajach na ca∏ym Êwiecie. 

W poprzednim numerze zapre-
zentowaliÊmy rozwiàzania dla budow-
nictwa, a poni˝ej przedstawiamy systemy
grzejne do zastosowaƒ przemys∏owych.

PRZEMYS¸
Przemys∏owe systemy grzewcze sà

zaprojektowane z myÊlà o zaspokojeniu
ró˝norodnych wymagaƒ temperatu-

rowych w wielu ró˝nych dziedzinach
takich jak przemys∏ paliwowy, elektro-
energetyczny, petrochemiczny, che-
miczny, papierowy i drzewny, farmaceu-
tyczny, przetwórstwo metali a tak˝e
w rolnictwie i budownictwie. Szczególne
rozwiàzania ogrzewania sà szeroko
stosowane w telekomunikacji, motoryza-
cji, transporcie masowym, i innych
dziedzinach przemys∏u (OEM).

Nasza wzbogacona oferta syste-
mów grzewczych do zastosowaƒ
przemys∏owych zosta∏a przedsta-
wiona w poni˝szym zestawieniu.

Nowe marki w ofercie ELEKTRY 

Marka Produkt Zastosowanie

Samoregulujàce przewody grzejne: Utrzymywanie temperatury CWU
BTV, KTV, QTVR, XTV

Samoregulujàce przewody grzejne typu: Utrzymanie temperatur procesowych, ochrona 
FroStop Black, FroStop Green, FS-C-2X, BTV-2-CT przed zamarzaniem rurociàgów, zbiorników, 

i armatury przemys∏owej

Przewody grzejne ograniczajàce moc: Utrzymanie wysokich temperatur procesowych, 
VPL ochrona przed zamarzaniem rurociàgów,

zbiorników, i armatury przemys∏owej

System STS Ogrzewanie z wykorzystaniem efektu pràdów
naskórkowych, stosowane do rurociàgów 
o d∏ugoÊci do 20 km

Strefowe przewody grzejne typu: Utrzymanie temperatur procesowych, 
IHT, FHT ochrona przed zamarzaniem rurociàgów, 

zbiorników, i armatury przemys∏owej

Szeregowe sta∏ooporowe przewody grzejne Utrzymanie temperatur procesowych 
w os∏onie z tworzyw sztucznych typu: ICW, FCW w Êrednim zakresie temperatur (ok.150OC)

Przewody w izolacji mineralnej typu: Ogrzewanie elementów o z∏o˝onych kszta∏tach, 
KMV8, KMIN, KMCN rurociàgów w przemyÊle chemicznym, form, sto∏ów 

roboczych oraz specjalistycznych rozwiàzaƒ 
podgrzewania p∏ynów (zakres temp. 400OC - 1000OC)

W´˝e i taÊmy grzejne, p∏yty grzejne , grzejniki zbiornikowe Specjalistyczne sta∏ooporowe rozwiàzania grzewcze

Przewody w izolacji mineralnej typu: Ogrzewanie elementów o z∏o˝onych kszta∏tach, 
HCH, HCC, HDF, HDC, HSQ, HIQ rurociàgów w przemyÊle chemicznym, form, sto∏ów 

roboczych oraz specjalistycznych rozwiàzaƒ podgrzewania 
p∏ynów (zakres temp. do 1000OC)

Sterowniki, termostaty Sterowanie i kontrola systemów grzejnych 

cz´Êç 2
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Instalacje 2001 – ELEKTRA odbiera Z∏oty Medal 
za samoregulujàcy przewód grzejny ELEKTRA SelfTec

INSTALACJE 2002 najwi´ksze targi
instalacyjne w Polsce, odb´dà si´ w
Poznaniu w dniach 9 -12 kwietnia. Udzia∏
zg∏osi∏o ponad 400 wystawców z 12 kra-
jów, którzy zaprezentujà swojà ofert´ na
ponad 13 000 m2. Tematami wiodàcymi
prezentowanymi na Targach b´dà techniki
ciep∏ownicze i grzewcze, wentylacja i kli-
matyzacja, pompy, armatury, urzàdzenia
regulacyjne i kontrolno-pomiarowe, insta-
lacje elektryczne i energetyczne. Równo-
legle z Targami INSTALACJE 2002 odb´dzie
si´ Salon Wyposa˝enia ¸azienek SANTEC.

O roli Mi´dzynarodowych Targów
Poznaƒskich w rozwoju firm i przed-
si´biorstw nikogo nie trzeba przekonywaç.
Jest to miejsce spotkaƒ najlepszych z naj-
lepszymi. BezpoÊredni kontakt z partnera-
mi, kontrahentami i klientami to istota
nowoczesnego biznesu. Targi promujà
wyroby wyró˝niajàce si´ nowatorstwem
oraz wysokà jakoÊcià wykonania. Mi∏o nam
przypomnieç, ˝e w ubieg∏ym roku
samoregulujàcy przewód grzejny przezna-
czony do ochrony przeciwzamarzaniowej
ELEKTRA SelfTec wyró˝niony zosta∏ Z∏otym
Medalem MTP.

Na tegorocznych Targach INSTALACJE
2002, jak co roku ELEKTRA przedstawi
bogatà ofert´ „rozwiàzaƒ dla ka˝dego“.
Zaprezentujemy wy∏àcznie nowoÊci:

– ogrzewacze akumulacyjne z dynami-
cznym roz∏adowaniem OLSBERG (czy-
taj str. 4),

– przewody grzejne ELEKTRA nowej kon-
strukcji (czytaj str.1),

– nowy model centrali wentylacyjnej
z odzyskiem ciep∏a FLEXIT,

– nowy model ogrzewacza wody
ATLANTIC,

– mata grzejna ELEKTRA nowej
konstrukcji – absolutna pre-
miera na polskim rynku! Od tej
chwili zmienià si´ standardy
ogrzewania pod∏ogowego!

Zapraszamy do naszego stoiska nr 62,
pawilon 8 gdzie w mi∏ej atmosferze przed-
stawimy Paƒstwu nasze nowe produkty.
Paƒstwa opinie i uwagi sà dla nas bardzo
cenne.



Informujemy , ˝e z dniem 11.02.2002r
firma nasza zosta∏a przekszta∏cona w

Spó∏k´ Jawnà. 

Aktualnie nazwa firmy brzmi:
„Elektra“ 

W∏odzimierz Nyc Witold Nyc 
Spó∏ka Jawna

02-674 Warszawa 
ul. Marynarska 14

Pozosta∏e dane bez zmian.
NIP: 521 032 93 93 

W zwiàzku z powy˝szym prosimy 
o wystawianie faktur i kierowanie

wszelkiej korespondencji 
na w/podanà firm´.

Podzi´kowania

Targi Budowlane INTERDOM
¸ódê 21-24.02.2002

Produkty marki Elektra prezentowa∏a
firma Polcontact.

Ogrzewanie pod∏ogowe
w zabytkowym budynku wie˝y 

Bramy Wroc∏awskiej w OleÊnicy.
Ta ciekawa inwestycja 

zosta∏a wykonana przez firm´ 
MSD-ELMIX ze Âwidnicy.

tel. (074) 851 46 88
dzi´kujemy 

Panu S∏awomirowi Dobrowolskiemu

CoÊ z naszej bran˝y


