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Klienci wybrali najlepsze produkty
w niezależnym badaniu Rzeczpospolitej!
Firma ELEKTRA została sklasyfikowana
na I miejscu w ogólnopolskim konkursie
Laur Konsumenta 2009 w kategorii
"Ogrzewanie Podłogowe" i otrzymała
prestiżową nagrodę „Złoty Laur Konsumenta 2009”.

Ranking, według którego przyznawana jest
nagroda Laur Konsumenta tworzony jest
w oparciu o wyniki badań popularności
produktów wśród konsumentów,
przeprowadzanych w trzech rodzajach
badań: „ad hoc” (face to face), sondaż
telefoniczny oraz głosowanie czytelników
drogą elektroniczną na terenie całego kraju.

Produkty marki ELEKTRA zostały uznane za
najlepsze w niezależnym, ogólnopolskim
konkursie Laur Konsumenta 2009
organizowanym od 5 lat przez Grupę
Media Partner, wydawcę Rzeczy o Biznesie,
dodatku do Rzeczpospolitej.

Pod uwagę brana była m.in. rozpoznawalność marki, pozytywne opinie o niej,
satysfakcja użytkowników, ocena jakości
produktów, a także chęć rekomendacji
marki. Nagroda jest dla nas szczególnie
ważna, ponieważ została przyznana przez
naszych Klientów.

Ć

ELEKTRY
Przewód dla
przemysłu
stoczniowego

strona 4

W konkursie mającym charakter sondażu
brały udział produkty ogólnodostępne na
polskim rynku w okresie od 01.12.2008 do
30.09.2009.

Wyróżnienie stało się formą najlepszej rekomendacji. Ankietowane osoby były
proszone o wskazanie tych produktów lub
Dokończenie na str. 2
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ELEKTRY

Jak nas widać
Film wizerunkowy

Dokończenie ze strony 1

usług, które najczęściej wybierają
i bez wahania poleciliby znajomym.
Nagroda potwierdza tym samym w obiektywny sposób wysoką jakość oraz
unikatową funkcjonalność systemów
ogrzewania marki ELEKTRA, dlatego tak
bardzo cieszy nas pierwsze miejsce w piątej edycji konkursu Laur Konsumenta
i zdobycie tak zaszczytnego tytułu, jakim
jest „Złoty Laur Konsumenta 2009”.

W dobie rozwijających się technologii
teleinformatycznych rosnącą popularność w
pozyskiwaniu informacji zdobywa Internet.
Od wielu lat na stronie www.elektra.pl
przedstawiane są nowości i trendy rynku
ogrzewania elektrycznego, systemów
ochrony przed śniegiem i lodem, wentylacji
i centralnego odkurzania.
Zachęcamy do aktywnego korzystania
z tego nośnika informacji i zapraszamy do
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obejrzenia naszego filmu wizerunkowego
pod adresem: www.video.elektra.pl
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ELEKTRY

Otwarcie
Biura
Handlowego
w Poznaniu
1 marca 2009 roku powstał kolejny
oddział ELEKTRY w Polsce – tym razem
w Poznaniu, przy ul. Racławickiej 84A.
Biuro udziela wsparcia handlowego,
technicznego i projektowego Klientom
z województw: zachodniopomorskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Otwarcie biura handlowego w Polsce
zachodniej to kolejny etap umacniania
pozycji firmy na rynku krajowym. Biuro
świadczy pomoc Klientom w różnym
zakresie: od wsparcia na etapie projektu,
aż po pomoc techniczną i doradztwo na
etapie realizacji inwestycji.
Oprócz bieżącej obsługi Klientów jest
również odpowiedzialne za organizację
i prowadzenie szkoleń nakierunkowanych na obsługę biur projektowych,
pracowni architektonicznych i firm deweloperskich.
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Samoregulujące przewody grzejne

ELEKTRA SelfTec®DW
Nowym produktem w ofercie firmy
ELEKTRA są samoregulujące przewody
grzejne SelfTec®DW. Dzięki powłoce
przewodu wykonanej z polietylenu LDPE
dopuszczonego do kontaktu z żywnością, można je stosować wewnątrz
rurociągów z wodą pitną, co potwierdza
certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH. Doskonale sprawdzają się
w sytuacji, kiedy dostęp do rury jest
utrudniony np. ze względu na ułożoną już
izolację lub wręcz niemożliwy, gdy rurociąg
jest umieszczony w ścianie lub przechodzi
przez przegrody.
Główne zastosowanie tego typu przewodów grzejnych to systemy ochrony
przeciwzamarzaniowej podatnych na
uszkodzenia wywołane niską temperaturą,
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a więc rur znajdujących się na zewnątrz oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych.
Dzięki montażowi wewnątrz rurociągu nie
musimy przeprowadzać większych
modyfikacji mechanicznych instalacji
wodociągowej. W przypadku zaizolowanego wcześniej rurociągu demontaż
izolacji nie będzie konieczny. Przewody
samoregulujące są bezobsługowe, odporne
na przegrzania i pozwalają na efektywne
wykorzystanie energii elektrycznej.

Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®DW spełniają wymagania norm
IEC 60800, IEC 61423-1/2, IEC 60811,
IEC 60332-1, EN 50267-2-1/2,
EN 50366, EN 60335-1.
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ELEKTRY

Samoregulujące przewody grzejne

ELEKTRA SelfTec®S

dla przemysłu stoczniowego

Główne zastosowanie tego typu
przewodów grzejnych to systemy
ochrony przeciwzamarzaniowej
elementów statku podatnych na uszkodzenia wywołane niską temperaturą np.
rury z mediami, zawory, siłowniki, rury
spustowe, rynny i inne znajdujące się na
zewnątrz oraz w pomieszczeniach
nieogrzewanych.

Dzięki powłoce przewodu wykonanej
z tworzywa bezhalogenowego (poliolefina
modyfikowana), podczas pożaru nie
występuje emisja związków halogenu.
Samoregulujące przewody grzejne
SelfTec®S posiadają certyfikat
dopuszczający do montażu na statkach
biura Bureau Veritas Francja i spełniają
wymagania norm: IEC 60800, IEC 614231/2, IEC 60811, IEC 60332-1, EN 50267-21/2, EN 50366, EN 60335-1.

TRA
K
E
L
E fTec® S
Sel

Przewody grzejne

ELEKTRA VCD S
dla przemysłu stoczniowego
ELEKTRA VCD S są gotowymi do układania stałooporowymi przewodami
grzejnymi składającymi się z przewodu
grzejnego zakończonego przewodem
zasilającym.
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VCD

Typowe zastosowania do montażu
na statkach:
VCD S 10 – ogrzewanie podłogowe,
ochrona rur przed
zamarzaniem,
VCD S 17 – ogrzewanie podłogowe
na statkach i platformach
wiertniczych,
VCD S 20 – zabezpieczenie przed
oblodzeniem powierzchni
zewnętrznych,

VCD S 25 – ochrona przed śniegiem
i lodem powierzchni
zewnętrznych np. schody,
podejścia, powierzchnia
pokładu, odwodnienia.

Nowe uchwyty do

rynien
i rur spustowych
Dążąc do ciągłego doskonalenia
oferowanych rozwiązań systemowych
przedstawiamy nowe uchwyty do
rynien i rur spustowych przeznaczone
dla ochrony przed śniegiem i lodem
realizowanej w oparciu o przewody
VCDR i SelfTec®.
Uchwyty wyposażone zostały w nowy,
bardziej wygodny profil znacznie

ułatwiający instalację przewodów. Nowe
uchwyty nie pozwalają przewodom na
przesuwanie się.
Zmodyfikowano również pod względem
optymalizacji montażu rozstaw
zaczepów. Uchwyty posiadają teraz
zupełnie nowy klips, który dzięki
zwiększonej średnicy pozwala na
łatwiejszy i szybszy montaż na krawędzi
rynny.
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Przewody grzejne VCD S
posiadają certyfikat
dopuszczający do montażu
na statkach biura Bureau
Veritas Francja i spełniają
wymagania norm:
IEC 60800, IEC 61423-1/2,
IEC 60811, IEC 60332-1,
EN 50267-2-1/2, EN 50366,
EN 60335-1.
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ELEKTRY
CI 50 to sterownik, który połączył
w sobie funkcje czterech dotychczas
stosowanych paneli, stając się zarówno
panelem sterującym, przełącznikiem
wymuszającym, sterownikiem temperatury i presostatem (informuje, kiedy
należy wymienić filtr).
Sterownik połączony jest z centralą wentylacyjną za pomocą 12m przewodu
niskonapięciowego. Można go zamontować w podwójnej puszce podtynkowej lub
natynkowej (np. system Forum). Bardzo
czytelna grafika zastosowana do oznaczenia umieszczonych w panelu przycisków
i lampek sygnalizacyjnych pozwala na
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ELEKTRY

Nowy sterownik
w centralach wentylacyjnych FLEXIT
odczytywanie wskazań i ustawianie parametrów pracy centrali wentylacyjnej bez
potrzeby korzystania z instrukcji. Panel ten
zmienia trzystopniowo prędkości wentylatorów, reguluje temperaturę nawiewanego
powietrza w zakresie od 15 do 25oC, daje
możliwość wymuszenia pracy centrali
z pełną mocą na 30, 60 lub 90 minut,
sygnalizuje również potrzebę wymiany
filtra.
Do jednej centrali wentylacyjnej można
podłączyć dwa takie sterowniki (fabrycznie
wyposażona jest w jeden) pozwala to na
kontrolę jej pracy z dwóch oddalonych od
siebie miejsc.

Sterownik CI 50

Nowości w regulatorach

temperatury
w systemie cztero zdarzeniowym i cyklu
tygodniowym, ale rozszerza je jeszcze
o dodatkowe funkcje.
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OCD

Znana już seria ELEKTRA OCD
wzbogaciła się o jeszcze jeden
programowalny regulator temperatury.
Model OCD4 nie tylko łączy w sobie
funkcje swoich poprzedników tzn. może
pracować jako regulator
z czujnikiem podłogowym z możliwością
nastawy minimalnej i maksymalnej
temperatury podłogi, z czujnikiem
powietrznym z możliwością nastawy
minimalnej i maksymalnej temperatury
powietrza, programowaniem doby

Najważniejsze nowe funkcje regulatora,
OCD4, których nie posiadają jego
poprzednicy to:
– nowy większy wyświetlacz Dot
-Matrix’owy z podświetleniem jest
całkowitą nowością nie stosowaną w dotychczas produkowanych regulatorach,
pozwalający na bardziej czytelne
wyświetlanie komunikatów,
– możliwość wyboru języka wyświetlacza
(do wyboru także język polski),
– zabezpieczenie przed dziećmi lub
przypadkową zmianą ustawień, (kiedy
np. znajduje się w miejscu ogólnodostępnym),
– dowolne dobieranie wskazań, jakie
mają być wyświetlane na ekranie
głównym,
– „tryb impreza” umożliwia chwilowe
ustawienie temperatury komfortowej
dla pojedynczego zdarzenia,
– kontrola zużycia energii - po wprowadzeniu ceny w wybranej walucie za kWh
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i mocy systemu grzejnego w Watach
wyliczy ile zapłacimy za ogrzewanie,
– regulator mocy - funkcja pozwala na
pracę regulatora bez czujników temperatury, a regulowana jest moc grzejna,
z jaką ma pracować system. Moc tę nastawia się procentowo,
– mniejsza głębokość tylko 20mm (można
montować w standartowej puszce
podtynkowej),
– intuicyjne menu tego regulatora
pozwala na jego programowanie
właściwie bez korzystania z instrukcji,
co jest wielkim udogodnieniem dla
użytkowników.
I jak zwykle na koniec prawdziwa perełka. Regulator OCD4 może pracować
z dowolnym czujnikiem NTC, dowolnego
producenta bez konieczności wymiany
zainstalowanego w podłodze czujnika
temperatury. Nie powoduje to żadnego
zagrożenia dla regulatora, ani ograniczeń
w prawach do gwarancji. Jedyne, co
trzeba zrobić po takiej zamianie to
wykonać kalibrację temperatury.
Całości dopełnia ładny i nowoczesny
wygląd zewnętrzny regulatora.
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AgroShow

2009

zastosowania przewodów grzejnych do
montażu w kojcach porodowych dla
chlewni.
Z pewnością jak w ubiegłych latach bardzo
dynamicznie rozwijający się rynek rolniczy
zaowocuje nowymi kontaktami
handlowymi.

Trzeci rok z rzędu ELEKTRA uczestniczyła w największej w Europie wystawie
maszyn i urządzeń dla rolnictwa: AGRO
SHOW na lotnisku polowym w podpoznańskich Bednarach. W ciągu
czterech dni wystawę odwiedziło ponad
130.000 zwiedzających zapoznających
się z ofertą prawie 700 firm z kilkunastu
krajów.

którymi można zabezpieczyć przed
zamarzaniem koryta, poidła, paszociągi,
rurociągi, zbiorniki.
Duże zainteresowanie budziła namiastka
stołu ogrodniczego, na której prezentowaliśmy sposób montażu przewodów na
stołach ogrodniczych w celu przyspieszenia
procesów wegetacyjnych roślin, zwłaszcza
roślin strączkowych oraz prezentacja

Stoisko ELEKTRY zorganizowano wspólnie
z lokalnym poznańskim dystrybutorem
firmą KAMA oraz polskim przedstawicielem
włoskiego producenta nagrzewnic firmą
BM2. Było największym pawilonem
spośród firm oferujących systemy grzewcze
oraz wyposażenia budynków inwentarskich. Największym zainteresowaniem
zwiedzających cieszyły się produkty do
zastosowań przeciwzamarzaniowych, czyli
przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®,
ELEKTRA FreezeTec ® , ELEKTRA VCD,

I N F O R M A C J E

ELEKTRY

Priorytetem firmy ELEKTRA od zawsze
było przekazywanie rzetelnej informacji
technicznej dotyczącej oferowanych
produktów. Zawsze dbaliśmy o to, aby
potencjalny Klient uzyskał niezbędny
zakres wiedzy, konieczny do dokonania
świadomego wyboru właściwego
systemu grzejnego. Jednym z naszych
priorytetów jest stałe podnoszenie jakości
świadczonych usług, dlatego chcielibyśmy
przekazać Państwu informacje, iż nasza
firma wzbogaciła się o dodatkowych inżynierów specjalizujących się w systemach
elektrycznego ogrzewania.

W ramach rozwoju zainwestowaliśmy
w kolejne stanowiska komputerowe
wyposażone w profesjonalne oprogramowanie grupy AutoCAD, aktualnie
posiadamy sześć takich stanowisk. To
narzędzie inżynierskie istotnie zwiększa
możliwości projektowe naszej firmy
w zakresie systemów ogrzewania
elektrycznego oraz podnosi jakość świadczonych przez nas usług. Oprogramowanie
pozwala naszym inżynierom szybko i łatwo
przekształcić pomysły w gotowe koncepcje
projektowe i daje wsparcie na każdym
etapie cyklu projektowego.
Dokończenie na str. 8
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ELEKTRA w obiektach

użyteczności
publicznej
Nieustanny rozwój firmy oraz podnoszenie jakości produktów, jak i standardów obsługi naszych Klientów sprawia,
iż jesteśmy również obecni w jakże
wymagającym sektorze dużych
inwestycji użyteczności publicznej, do
realizacji których wybierane są nasze
produkty. Poniżej mamy przyjemność
zaprezentować Państwu kilka z najciekawszych zrealizowanych inwestycji:

Hotel Andel’s Łódź

Galeria Malta Poznań
Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych
i wjazdów do garaży. Zastosowano przewody samoregulujące Raychem.

Światowe Centrum Rozwojowe
Unilever Poznań
System ochrony przed śniegiem i lodem.
Zastosowano przewody grzejne ELEKTRA
VCD 25 oraz sterowanie regulatorami
ELEKTRA ETOG
Hotel Andel’s Łódź
Ogrzewanie podłogowe we wszystkich
łazienkach, 278 pokoi i apartamentów.
Zastosowano w sumie 320 mat grzejnych
ELEKTRA MD 160.

Światowe Centrum Rozwojowe Unilever Poznań

Galeria Askana Gorzów Wielkopolski

Hotel IBB Andersia Poznań
Goście hotelowi mogą korzystać z dobrodziejstw ogrzewania podłogowego, gdyż
w 171 łazienkach zainstalowano system
elektrycznego ogrzewania podłogowego
ELEKTRA zbudowany na bazie jednostronnie zasilanych mat ELEKTRA MD
o mocy 160 W/m2.
Galeria Askana Gorzów Wielkopolski
System ochrony przed śniegiem i lodem:
- zabezpieczenie podjazdów, wjazdów
i zjazdów na parkingi,
- zabezpieczenie podejść dla inwalidów.
Zastosowano przewody grzejne ELEKTRA
VCD 25 oraz sterowanie regulatorami
ELEKTRA ETOG.

Galeria Malta Poznań
Hotel IBB Andersia Poznań (po lewej)
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Pełna lista obiektów referencyjnych
dostępna na stronie www.elektra.pl
w zakładce dokumentacja.
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Przewody i maty grzejne

ELEKTRY

na napięcie 400V

W odpowiedzi na potrzeby Klientów
zaprojektowane zostały nowe, gwarantujące wysoką wydajność przewody
grzejne VCD 25 oraz maty grzejne
SnowTec™ zasilane napięciem 400V.

i tani montaż maty w podłożu. Tego typu
przewody oraz maty grzejne pozwalają
zdecydowanie zmniejszyć koszty inwestycji systemów ochrony przed śniegiem
i lodem.

Przewody grzejne typu VCD produkowane
zgodnie z normą PN-EN 60335-1 są
gotowymi do układania elementami
grzejnymi. Składają się z dwużyłowego,
ekranowanego przewodu grzejnego
o wymiarach 5 x 7 mm, zakończonego
z jednej strony przewodem zasilającym
o długości 4m.
Maty SnowTec™ 400V składają się z przewodu grzejnego VCD spiętego specjalną
siatką z włókna szklanego, tworząc matę
grzejną o szerokości 60 cm. Takie
rozwiązanie pozwala na bardzo szybki

Tego typu maty i przewody grzejne
dedykowane są dla dużych lub średniej
wielkości instalacji chroniących przed
śniegiem i lodem, takich jak: parkingi,
kładki, zjazdy do garaży lub podjazdy
obiektów komunikacji zbiorowej.

Dzięki wykorzystaniu napięcia międzyfazowego o wartości 400V zyskujemy
możliwość wydłużenia pojedynczego

Regionalni
Przedstawiciele Handlowi

W S P A R C I E

ELEKTRY

pomorskie
zachodniopomorskie

warmińskomazurskie

lubuskie

kujawskopomorskie

podlaskie

mazowieckie

wielkopolskie

łódzkie
lubelskie

ślą
sk
ie

op
ol
sk
ie

dolnośląskie
świętokrzyskie
małopolskie

podkarpackie

Arkadiusz Kaliszczuk Piotr Godawa
akaliszczuk@elektra.pl pgodawa@elektra.pl
tel. kom. 601 591 527 tel. kom. 607 150 112

POP'UP przenośna powierzchnia
reklamowa, 3000 x 2200 mm
(do wypożyczania)

Kamil Neldner
Dominika Serafin
kneldner@elektra.pl
dserafin@elektra.pl
tel. kom. 605 224 702 tel. kom. 603 900 935

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

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

SREBRNY AS

ZŁOTY KASK

ZŁOTY MEDAL
MTP

GAZELA
BIZNESU

zestawu grzejnego oraz znacznego
zwiększenia jego mocy całkowitej w stosunku do zestawów zasilanych napięciem
230V. Rozwiązanie takie pozwala na
zmniejszenie liczby punktów zasilania
przewodów lub mat grzejnych oraz
obniżenie ceny rozdzielni zasilającej.

BUDOWLANA
FIRMA ROKU

ZŁOTY LAUR
KONSUMENTA

Wszędzie, gdzie priorytetem jest
bezpieczeństwo i istnieje wymóg dużej
mocy podyktowany rozległymi
powierzchniami nowe przewody i maty
grzejne na napięcie 400V spełnią swoją
odpowiedzialną funkcję.
Dokończenie ze strony 6

Wszystkim Klientom firmy ELEKTRA
w ramach współpracy oferujemy pełne
wsparcie projektowe oraz służymy
szeroką wiedzą z zakresu elektrycznych
systemów grzejnych.
Na naszej stronie w zakładce dokumentacja pojawiły się biblioteki symboli
produkowanych przez nas systemów
grzejnych. Biblioteki zawierające odpowiednio zwymiarowane detale mogą
znacząco ułatwić i zdecydowanie
przyspieszyć prace projektantów systemów grzewczych. Teraz zaprojektowanie
np. ogrzewania podłogowego ogranicza
się do dobrania skali i dopasowania
symbolu do projektowanej infrastruktury
bez konieczności sprawdzania wymiarów,
powierzchni lub szczegółowych danych
technicznych. Biblioteki zawierają również zestawienie mocy, dzięki którym
łatwo dopasować konkretne zestawy pod
względem zapotrzebowania na moc.

