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Jak co roku, sierpień upływa pod 
znakiem dni papryki. W tym roku 6 
sierpnia miejscowość Potworów k. 
Radomia skupiła hodowców papryki z 
okręgu mazowieckiego na kiermaszu 
pt. „XIV Dzień Papryki”. 

Impreza odbyła się pod patronatem 

Wójta gminy Potworów. PoniewaŜ nasza 

firma jest bardzo zainteresowana 

wspomaganiem rolnictwa elektrycznymi 

systemami grzejnymi, nie mogło nas tam 

zabraknąć. Po raz drugi ELEKTRA wzięła 

udział w targach plantatorów papryki przy 

współpracy z firmą MARCEL, która juŜ od 
Dokończenie na str. 4.

prawie 10 lat zajmuje się wdraŜaniem 

technologii opartej na przewodach 

grzejnych, do podgrzewania stołów do 

posiewu i pikowania sadzonek papryki, 

oraz innych zastosowań w rolnictwie. 

Gościliśmy na targach Pana Edwarda 

Marciniaka, który od 8 lat z powodzeniem 

stosuje przewody z serii VC na powierzch-
2ni 120 m  takich stołów plantatorskich. 

Pan Edward przedstawiał uczestnikom 

korzyści płynące z posiadania systemu 

elektrycznego, jako alternatywy do 

systemów ogrzewania wodnego z piecem 

C.O. lub metod tradycyjnych.

Przyjemnych 
Świąt BoŜego Narodzenia,

duŜo szczęścia, 
zdrowia i sukcesów

w Nowym Roku 2007
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System grzewczy nie wymaga 
budowy dodatkowej  insta lac j i  
elektrycznej i osobnego transforma-
tora, poniewaŜ moŜna wykorzystać do 
tego celu, istniejącą zazwyczaj na 
kaŜdym większym stadionie, instalację 
do zasilania oświetlenia boiska. 
Wówczas przewody grzejne/maty 
grzejne i system oświetlenia mogą być 
włączane zamiennie. Oświetlenie 
wykorzystywane jest tylko w czasie 
trwania, np. meczu piłkarskiego czy 
treningu. Wyłączenie lub znaczne 
zredukowanie pobieranej mocy ins-
talacji grzewczej na ten czas nie 
spowoduje ponownego zamarznięcia 
powierzchni boiska. Wynika to ze 
sporej bezwładności cieplnej płyty 
boiska.

Instalacja ogrzewania murawy boiska 

dzieli się na kilka sekcji z równym 

obciąŜeniem trzech faz sieci elektroener-

getycznej i sterowana jest regulatorem 

ELEKTRA ETV-1991 z czujnikiem tempe-

ratury umieszczonym odpowiednio 

w podłoŜu. 

Do podgrzewania murawy boiska 

proponujemy przewody grzejne dwu-

stronnie zasilane typu ELEKTRA VC, 

w specjalnym wykonaniu ze wzmocnioną 

powłoką zewnętrzną. Zasilane napięciem 

fazowym 230V lub międzyfazowym 400V. 

Rozwiązanie to pozwala na przełączanie 

obwodów gwiazda / trójkąt i tym samym 

załączanie małej lub duŜej mocy 

grzewczej.

Przewody układane są w postaci pętli 

wzdłuŜ krótszego boku boiska przy 

zachowaniu odpowiednich odległości 

między przewodami. Takie ułoŜenie 

pozwala na doprowadzenie zasilania tylko 

z jednej strony boiska (od jego dłuŜszego 

boku). Zestawy grzejne wyposaŜone są 

w przewody zasilające („zimne”) o dłu-

gości 2,5m. Na specjalne zamówienie 

wykonuje się przewody zasilające o dłu-

gości dostosowanej do potrzeb obiektu.

Przewody grzejne 
ELEKTRA VC

Przewody układane są w warstwie 

podbudowy na głębokości ok. 200mm 

w piasku pod kruszywem kamiennym. 

Przewody mocuje się do siatki metalowej 

ocynkowanej z drutu Ø2mm, z oczkami 

10x10cm przy uŜyciu samozaciskowych 

opasek kablowych. Instalacja taka 

wykonywana jest na płycie boiska. 

N O W O Ś Ć
ELEKTRY Ogrzewanie murawy 

boiska

Maty grzejne ELEKTRA MB
ELEKTRA oferuje równieŜ matę grzejną 

ELEKTRA MB do boisk. Jest to produkt do 

układania bezpośrednio w odpowiedniej 

warstwie podbudowy. Składa się z prze-

wodu grzejnego przymocowanego do 

plastikowej siatki o szerokości 1m i dłu-

gości odpowiadającej szerokości boiska, 

tj. np.: 1m x 62m. UmoŜliwia to znaczne 

skrócenie czasu instalacji systemu pod-

grzewania  murawy. ELEKTRA 

MB

Ogrzewanie płyty boiska przynosi wymierne korzyści



Chlewnie 

Hodowla trzody chlewnej powinna 
spełniać określone warunki. Chlewnia 
musi być ciepła, sucha, dobrze wenty-
lowana, właściwie oświetlona i dosto-
sowana do kaŜdego etapu w rozwoju 
zwierząt. Warunki mikroklimatyczne 
w duŜej mierze decydują o zdrowiu, 
samopoczuciu i produkcyjności zwie-
rząt.

Do kontrolowanych czynników 

mikroklimatu zalicza się:

- wilgotność

- temperaturę

- zanieczyszczenie powietrza

- oświetlenie

Optymalna temperatura i wilgotność 

powietrza są najbardziej istotne. 

Parametry te, w zaleŜności od jakości 

budynku, podlegają duŜym wahaniom 

i z tego powodu wpływ tych czynników 

na zwierzęta, a głównie na ich rozwój jest 

znaczny. Przebywanie świń w zimnych 

pomieszczeniach ma wpływ na wystę-

powanie schorzeń układu oddechowego. 

ObniŜenie temperatury powietrza w 
chlewni powoduje większe zapotrzebo-
wanie na paszę, przy mniejszym 
przyroście wagowym. W okresie tuczu 

(35-70kg masy ciała), przyrost dzienny 

tuczników zmniejsza się o 15-20g na dobę 

w miarę obniŜania temperatury powietrza 

o 1°C. 

Normy termiczne dla poszczególnych 

grup produkcyjnych trzody chlewnej są 

bardzo  zróŜnicowane:

- prosięta  24–26°C

- warchlaki  17–24°C

- tuczniki   14–22°C

- młodzieŜ hodowlana  16–24°C

- knury  12–20°C

- lochy luźne i niskoprośne  12–20°C

- lochy wysokoprośne   15–25°C

- lochy karmiące  18–26°C

Dlatego teŜ ogrzewanie podłogowe 

powinno być dostosowane do róŜnorod-

nych potrzeb trzody chlewnej. 

Przewody grzejne mogą być instalowane 

pod całą powierzchnią podłogi kojca lub 
2w jej części. Wymagana moc na m  

powierzchni jest uzaleŜniona od masy 

(wagi) świni, a więc moc jednostkową 
ogrzewanej powierzchni dobiera się 
uwzględniając masę zwierzęcia:

2- świnie poniŜej 20kg 200W/m
2- świnie od 20kg do 50kg 150W/m
2- świnie powyŜej 50kg 100W/m

Zastosowanie elektrycznego ogrzewania 

podłogowego pozwala ogrzewać tylko te 

miejsca, w których wydzielanie ciepła jest 

konieczne, co pozwala znacznie obniŜyć 

koszty ogrzewania.

Prosięta wymagają wyŜszej temperatury; 

dorosłym osobnikom temperaturę moŜna 

obniŜyć do 18°C. System ogrzewania 
podłogowego zapewnia: 

- regulację temperatury za pomocą 

regulatora z czujnikiem temperatury 

umieszczonym w podłodze

- równomierny rozkład temperatury

ELEKTRA 

w rolnictwie

Zastosowanie przewodów grzejnych 
P R O P O Z Y C J A
ELEKTRY

UłoŜenie przewodu grzejnego w kojcu zarodowym
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czujnik temperatury100mm
- indywidualne sterownie dla 

kaŜdego kojca

- dowolne ułoŜenie przewodów 

grzejnych

- suchą podłogę (osuszanie ściółki jest 

korzystne przy usuwaniu odchodów)

Do ogrzewania chlewni stosuje się 

przewody grzejne dwustronnie zasilane 

ELEKTRA VC o mocy 20W/m. Przewody 

powinny być rozpięte na siatce montaŜo-

wej i zatopione w wylewce betonowej 

o grubości ok. 5cm.

W nast pnym wydaniu GW 

zastosowanie przewod  

grzejnych w oborach dla byd  

i zasady doboru przewod  

grzejnych.

ę
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ELEKTRA zawsze na pierwszym 
miejscu stawiała przekazywanie 
rzetelnej informacji handlowej, 
technicznej i marketingowej dotyczącej 
oferowanych produktów.

Od początku działalności przez nasze 

centrum szkoleniowe przewinęło się 

tysiące instalatorów i handlowców, którzy 

dzisiaj mogą słuŜyć pomocą w projekto-

waniu i instalacji systemów ogrzewania 

podłogowego oraz ochrony przed 

śniegiem  i  lodem.

Równocześnie zawsze dbaliśmy o to 

aby zarówno fachowiec jak i potencjalny 

Klient był wyposaŜony w niezbędny zakres 

wiedzy, konieczny do dokonania 

świadomego wyboru właściwego systemu 

ogrzewczego. Wiedzę t  do dzisiaj kształ-

towały i kształtują nasze ulotki, broszury, 

foldery, serwis internetowy, które zyskały 

wielu zwolenników.

ę

 Odbiorcy z tego segmentu są 

Klientami specyficznymi, którzy z 

dystansem podchodzą do nowoczesnych 

metod ogrzewania elektrycznego. 

Głównym argumentem rozstrzygającym o 

pozostaniu przy dotychczasowych 

metodach jest strach przed wysokimi 

kosztami eksploatacji. Praktyka pokazuje 

jednak, Ŝe koszty eksploatacji systemu 

elektrycznego są porównywalne z innymi 

systemami. Koszt inwestycji elektrycznego 

systemu grzejnego jest znacznie niŜszy od 

metod tradycyjnych. Klienci odwiedzający 

nasze stoisko mogli równieŜ zobaczyć 

model stołu plantatorskiego, zbudowany 

w oparciu o nasze rozwiązania. 

Dokończenie ze strony 1.

Na innych stoiskach, poza firmami 

zajmującymi się uprawą papryki, swoje 

p rodukty  p rezentowa l i  równ ieŜ  

producenci nawozów i środków ochrony 

roślin, wydawnictwa branŜowe, oraz 

producenci maszyn rolniczych. Miłym 

akcentem w popołudniowej części 

imprezy były występy artystów Gminnego 

Ośrodka Kultury. 

Podsumowując XIV Dzień Papryki był 

udaną imprezą o charakterze regio-

nalnym. Wbrew niepotwierdzonym 

przewidywaniom złej pogody, targi 

odwiedziło wielu zainteresowanych 

naszymi produktami gości.

Mamy swoją 
Wyrocznię

I N F O R M A C J E
ELEKTRY

Model wydajnego sto u plantatorskiego ł

4



Wyznaczając sobie wysokie standardy 

w kwestii nauczania i propagowania 

wiedzy o systemach ogrzewania podło-

gowego, pragniemy dzisiaj przekazać 

Państwu kolejną publikację, która jest 

n ie jako  podsumowaniem nasze j  

dotychczasowej działalności. 

W jednym miejscu postanowiliśmy 

zebrać informacje dotyczące nie tylko 

typowych rozwiązań z dziedziny 

ogrzewania podłogowego i ochrony 

przed niegiem i lodem, ale równieŜ wiele 

nietypowych i specjalistycznych aplikacji, 

które mogą pojawić się jako zapytania 

ofertowe od potencjalnych klientów.

ś

Vademecum zostało podzielone na 6 

głównych działów.

Ogrzewanie elektryczne pomieszczeń, 

gdzie obok podstawowych informacji 

dotyczących komfortu cieplnego, 

warunków instalacji, izolacji termicznej, 

rodzaju materiałów wykończeniowych 

podłogi, czy porównania kosztów 

ogrzewania elektrycznego z innymi 

systemami, moŜemy znaleźć dokładne 

informacje o poszczególnych typach 

instalacji ogrzewania podłogowego. 

I tak moŜna odnaleźć tu istotną wiedzę 

dotyczącą: ogrzewania instalowanego w 

wylewce, ogrzewania akumulacyjnego, 

ogrzewania podłóg o konstrukcji 

legarowej, czy wreszcie ogrzewania 

bezpośrednio pod posadzką za pomocą 

mat i przewodów.

Ochrona przed śniegiem i lodem – w tym 

dziale przedstawiamy systemy gwarantu-

jące nie tylko bezpieczeństwo podczas 

zimowej aury, ale równieŜ zapewniające 

właściwe funkcjonowanie chronionej w 

ten sposób infrastruktury. Wśród szcze-

gółowych danych znalazły się instalacje 

dla nawierzchni betonowych, asfaltowych 

i kostki brukowej, a wśród systemów: 

ogrzewanie parkingów, ciągów komuni-

kacyjnych, schodów, dachów i rynien.

Dział trzeci poświęcony jest w całości 

zabezpieczeniu rur i rurociągów.

Czwarta część skupia się nad specjalistycz-

nymi systemami ochrony przed mrozem 
w chłodniach, zbiornikach przemysło-
wych, masztach antenowych itp.

Część piąta zainteresuje z pewnością 

osoby zajmujące się uprawą i hodowlą, 

gdyŜ dotyczy ogrzewania w rolnictwie.

Oddzielną częścią jest dział poświęcony 

coraz popularniejszemu w naszym kraju 

tematowi, a mianowicie ogrzewaniu 
boisk.

Całość zamyka katalog produktów. 
KaŜdy dział ma własną tabelę doboru 

produktów, a całość jest wzbogacona 

licznymi rysunkami, grafikami, zdjęciami 

i schematami.

Mamy nadzieję, Ŝe lektura naszego 

poradnika pomoŜe Państwu wzbogacić 

dotychczasową wiedzę w zakresie nowych 

nieznanych rozwiązań.

5

Wydawnictwo 
jest bogate w czytelne 
ilustracje i przykłady 
rozwiązań

Dostępne są 
wersje polska 
i angielska. 
W przygoto-
waniu wersja 
rosyjska.



Gdy dwa lata temu do naszego 
biura przyszli dwaj sympatyczni 
męŜczyźni o azjatyckich rysach i powie-
dzieli, Ŝe chcieliby oferować produkty 
ELEKTRY w Mongolii, nie przypuszcza-
liśmy, Ŝe właśnie rozpoczynamy 
współpracę z nowym zagranicznym 
partnerem.

Jak się potem okazało to nie był wcale 

jednorazowy strzał - nasz partner 

MONGOLIAN GLOBAL okazał się 

powaŜnym i profesjonalnym dystry-

butorem.

W dniu 22 września 2006 r. odbyła się 

w Ułanbator konferencja  dla projek-

tantów, inwestorów i szefów firm 

wykonawczych z zakresu ogrzewania 

podłogowego, ochrony przed śniegiem i 

lodem i systemów sterowania tempe-

raturą, ... ale po kolei:

Dzień pierwszy
7:35 czasu Ułanbator (00:35 czasu 

polskiego) nasz samolot TU-154M 

Aeroflotu szczęśliwie wylądował na 

lotnisku Chingis Khan. Zaledwie po 8 

godzinach lotu. Kontrola paszportowa, 

celna i juŜ jesteśmy w Mongolii. W hali 

przylotów widzimy znajomą twarz to 

Batnaran - główny manager MONGOLIAN 

GLOBAL porywa nas i nasze bagaŜe do 

hotelu... Chingis Khan oczywiście. 

OdświeŜamy się i ruszamy na spotkanie 

z naszymi przyjaciółmi.

Siedziba MONGOLIAN GLOBAL mieści 

się w pamiętających czasy przyja ZSRR 

budynkach fabryki farmaceutycznej. 

Obiekty nie wyglądają okazale, jednak 

wszędzie trwają juŜ prace moderni-

zacyjne. Ekipy budowlane uwijają się jak 

w ukropie. Wspólnie z Ganbayarem 

i Batnaranem - szefostwem firmy zwie-

dzamy wielki plac budowy. Tak powstaje 

nowa siedziba MONGOLIAN GLOBAL 

oraz centrum handlowe materiałów 

budowlanych i  instalatorskich o 
2powierzchni 25.000 m . Ganbayar 

wyjaśnia, Ŝe centrum będzie nazywać się 

EURO STANDARD, a większość towarów 

będz ie  pochodz i ł a  od  po l sk i ch  

producentów !!!

źni z 

Pakujemy się do samochodu. aby 

obejrzeć instalację przewodów ELEKTRY 

w praktyce. Ruszamy przez miasto. 

Wzrokiem szukamy europejsk ich 

samochodów. Na próŜno. Tutaj królują 

konstrukcje japońskie i koreańskie. 

Centrum Ułanbator to murowane 

budynki z epoki ZSRR i nowsze, jednak na 

obrzeŜach przewaŜają... jurty. Jak nam 

wyjaśnił Batnaran, 65% ludności Mongolii 

nadal mieszka w jurtach! Jesteśmy za 

miastem. Wokoło wznoszą się góry 

o fantastycznych kształtach, tylko 

gdzieniegdzie porośnięte drzewami. 

DojeŜdŜamy do wysokiego murowanego 

płotu. Przez bramę ze stalowych 

spawanych płyt wjeŜdŜamy na teren 

strzeŜonego osiedla. Króluje tu jedno-

rodzinna zabudowa w europejskim stylu. 

Okazałe domy naleŜą do bogatych 

mieszkańców Ułanbator. Pod jednym z 

D Y S T R Y B U T O R Z Y
ELEKTRY

GGorące wiadomościGorące wiadomości
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Jak ogrzewać

jurtę
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nowobudowanych domów spotykamy 

inwestora, który oprowadza nas po swoim 

Mxxx ;-). Cały dom będzie ogrzewany 

elektrycznie przewodami ELEKTRY. 

B a c z n i e  o b s e r w u j e m y  m o n t a Ŝ  

„podłogówki”: znajome materiały i azja-

tyckie tempo!!! 

- Za miesiąc się wprowadzam - śmieje 

się właściciel. Potem dowiadujemy się, Ŝe 

to jeden z najbogatszych ludzi w kraju. 

Wracamy do hotelu - jutro seminarium.

Dzień drugi
Wsiadamy z Batnaranem do auta 

i jedziemy, właściwie nie wiemy dokąd. 

Okazuje się, Ŝe seminarium odbędzie się 

w Mongolskiej Izbie Handlu. Wchodzimy 

do ogromnej okrągłej sali. Na ścianie 

zegary wskazują czas w róŜnych częściach 

świata, na środku wielki okrągły stół z 

indywidualnym mikrofonami i elegancki-

mi fotelami. Z sufitu zwiesza się obfity 

kryształowy Ŝyrandol. Czujemy się prawie 

jak na zjeździe KPZR.

Zaczynają schodzić się pierwsi goście. 

Dziwi nas niebywała frekwencja sięgająca 

100%. Wśród azjatyckich słuchaczy 

zauwaŜamy Europejczyka. Batnaran 

przedstawia nam Pana Zbigniewa Kulaka, 

Ambasadora RP w Mongolii. Taką rangę 

ma nasza wizyta!

Zaczynamy seminarium. Rosyjska 

prelekcja jest tłumaczona na mongolski. 

Padają fachowe pytania i fachowe 

odpowiedzi. Nasze produkty zdają się 

interesować wszystkich. Po trzech 

godzinach dobijamy do końca. Teraz tylko 

poŜegnanie zaproszonych gości i udajemy 

się na spotkanie z Ambasadorem, Panem 

Zbigniewem Kulakiem. Ambasada Polski 

zajmuje cały parter jednego z bloków 

oddalonego dosłownie o 100m od miejsca 

naszego seminarium. W tej lokalizacji 

Ambasada dz ia ła  od n iedawna.  

Ambasador wyjaśnia, Ŝe przez pięć lat nie 

było polskiej placówki dyplomatycznej w 

Ułanbator. Okazuje się, Ŝe w dobie 

rosnącej współpracy handlowej obecność 

polskiego dyplomaty jest potrzebna. Miło 

było posłuchać kilku uwag od niezaleŜ-

nego obserwatora, niestety nasz czas 

podobnie jak czas Pana Ambasadora był 

ograniczony. Jeszcze tylko pamiątkowa 

fotografia i ruszamy dalej.

Dzień trzeci
Po pracowitych poprzednich dniach 

teraz czeka nas trochę relaksu za miastem. 

Zwiedzamy turystyczny kemping, w 

którym moŜna zanocować w jurcie. 

Jednak jest to raczej jej komfortowa 

odmiana, wyposaŜona w okna i obita 

drewnem.

Kolejnym punktem naszej ekspedycji 

jest buddyjska świątynia. Do czasów 

współczesnych nie przetrwała w zasadzie 

Ŝadna buddyjska budowla religijna. Ta 

powstała kilka lat temu. Większość 

spośród 30 tysięcy mnichów zginęła w 

czasie stalinowskich prześladowań. 

Pokonujemy wiszący most i po przejściu 

stromego podejścia i kilkudziesięciu 

schodków jesteśmy juŜ przed świątynią 

połoŜoną na zboczu góry. Rozciąga się 

stąd piękny widok na okoliczne szczyty 

i rozmieszczoną pomiędzy nimi dolinę. 

W drodze powrotnej Batnaran zatrzymuje 

się przed „wypoŜyczalnią sprzętu”, gdzie 

testujemy kilka miejscowych pojazdów: 

jaka, wielbłąda i mongolskiego konika. 

Wieczorem wracamy do miasta na 

przedstawienie ludowych tańców i 

śpiewów mongolskich. W hotelu 

nabieramy sił przed ponowną podróŜą 

TU-154.

Nazajutrz Mongolia - kraj błękitnego 

nieba  Ŝegna  nas  deszczem.

Konferencja w Sali Zjazdów Mongolskiej Izby Handlu

Delegacja Elektry i Mongolian Global 
u Ambasadora RP w Mongolii 
Zbigniewa Kulaka
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ELEKTRA Dział Marketingu

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel.: 0 22 843 32 82
fax: 0 22 843 47 52

e-mail: gw@elektra.pl

Gorące wiadomościGorące wiadomości

Raychem

SIEĆ DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Elektryczne
systemy grzejne i wentylacyjne
Elektryczne
systemy grzejne i wentylacyjne

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

PRZEWODY I MATY GRZEJNE,
ELEKTRONICZNE REGULATORY TEMPERATURY

GRZEJNIKI KONWEKCYJNE

OGRZEWACZE AKUMULACYJNE

SAMOREGULUJĄCE 
PRZEWODY GRZEJNE

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
ODKURZACZE CENTRALNE

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

OGRZEWACZE WODY
ZŁOTY KASKSREBRNY KASKBRĄZOWY KASKSREBRNY ASZŁOTY MEDAL

MTP

Wiara w trafność porad naszego 

eksperta sprawiła, Ŝe niektórzy 

młodzi czytelnicy pragną się nim 

wyręczać przesyłając do rubryki 

„Porady Eksperta ELEKTRY” 

prośby o rozwiązanie szkolnych 

zadań domowych.

Ekspert pomoŜe, 
ekspert doradzi... 
ale czy wyręczy?

Łotewski dystrybutor firma 

Vendi  Balt  postanowi ła  

sponsorować lokalną druŜynę 

hokejową. Ciekawe czy chłopcy 

w barwach ELEKTRY równie 

dobrze radzą sobie na lodzie, jak 

produkty ELEKTRY z lodem ;-)

ELEKTRA 
„na lodzie”


