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Przyjemnych Świąt
Bożego Narodzenia,
dużo szczęścia, zdrowia
i sukcesów
w Nowym Roku 2011
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przewód
do ogrzewania
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Złote Ciepło
pod stopami
Drugi rok z rzędu produkty marki ELEKTRA
zostały uznane za najlepsze w niezależnym,
ogólnopolskim konkursie. Produkty marki
ELEKTRA zdobyły Złoty Laur Konsumenta
2010 w kategorii „Ogrzewanie
Podłogowe”.
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ELEKTRY
System
centralnego
sterowania

strona 2

Klienci wyróżnili firmę ELEKTRA za
kompleksową ofertę, ale przede wszystkim
za doskonałą jakość produktów.
Przeprowadzone badania miały na celu
określenie poziomu popularności
i rozpoznawalności wiodących produktów
w swojej grupie. Podobnie jak w poprzednich latach ankieterów interesowała przede
wszystkim znajomość marki oraz opinie na
temat produktów. Wyboru laureatów
dokonują sami konsumenci, dlatego też
wyróżnienie to odzwierciedla faktyczne
tendencje na rynku oraz jest wyrazem
zaufania Klientów. Nadaje to nagrodzie
unikatowy charakter.
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UltraTec – ultracienki przewód grzejny
jednostronnie zasilany o mocy
jednostkowej 10 W/m, powstał
specjalnie z myślą o instalacjach w
zaprawie klejowej lub wylewkach
samopoziomujących, w pomieszczeniach o skomplikowanej powierzchni
i bardzo surowych wymaganiach co do
możliwości podniesienia poziomu
podłogi. Jest bardzo dobry do podłóg
w budynkach remontowanych jak
również nowopowstających.

UltraTec*

Pełni taką samą rolę jak przewody grzejne
ELEKTRA DM. Jednak w odróżnieniu od
klasycznych DM-ów zarówno izolacja jak
i powłoka nowego przewodu grzejnego
wykonana jest z teflonu. Dzięki temu jest on
niezwykle elastyczny, odporny na
wszelkiego rodzaju chemikalia i wysoką
temperaturę. UltraTec posiada przekrój eliptyczny o wymiarach ~ 2,0 x 3,0 mm.

* Produkt dostępny od marca 2011 r.

Budowa przewodu grzejnego
ELEKTRA UltraTec
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Wielodrutowa żyła grzejna

2

Izolacja z FEP (Teflon)

3

Ekran – oplot z ocynowanych

Ponieważ konstrukcje naszych
przewodów znacząco wyróżniają się na tle
dostępnych na rynku, rozpoczęliśmy cykl
przedstawiający konstrukcje naszych
przewodów.

Firma ELEKTRA od początku powstania
stawiała na najwyższą jakość
oferowanych produktów. Osiągnęła to
dzięki niezawodnej konstrukcji oraz
wykorzystaniu najlepszych dostępnych
na rynku surowców i technologii.

Konstrukcje

przewodów

Budowa przewodu grzejnego
ELEKTRA DM

Wielodrutowa żyła grzejna zapewnia,
w odróżnieniu od często spotykanej na
rynku jednodrutowej konstrukcji, większą
elastyczność oraz odporność na
uszkodzenia mechaniczne zapewniając
jednocześnie większą żywotność przewodu. Inną bardzo ważną zaletą
konstrukcji przewodów Elektra DM jest
podwójna izolacja wykonana z tworzywa
fluoroorganicznego (FEP/Teflon) oraz
polietylenu usieciowanego (XLPE).
Rozwiązanie to zapewnia większą
wytrzymałość mechaniczną i dielektryczną
co przekłada się na dłuższą żywotność
całego systemu grzejnego. Kolejną
wyróżniającą się na tle większości
konkurencji cechą jest bardzo solidny
obwój z ocynowanych drutów miedzianych dający praktycznie 100% pokrycie
przewodu co znacząco wpływa na
bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowanie obwoju zmniejsza w porównaniu
z oplotem średnicę zewnętrzną przewodu
ułatwiając tym samym instalację.
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1

Wielodrutowa żyła grzejna

2

Pierwsza izolacja z FEP (Teflon)

3

Druga izolacja z XLPE

4

Ekran – obwój z ocynowanych drutów miedzianych

5

Powłoka zewnętrzna z ciepłoodpornego PVC

drutów miedzianych
4
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Elektryczne ogrzewanie podłogowe
nie jest systemem centralnym. Oznacza
to, że ciepło wytwarzane jest w tych
pomieszczeniach, które chcemy ogrzewać, a nad utrzymaniem komfortowej
temperatury w pomieszczeniu czuwają
regulatory temperatury, po jednym dla
każdego pomieszczenia lub każdej strefy
grzania.

Powłoka zewnętrzna z FEP (Teflon)

System centralnego

Budowa przewodu grzejnego
ELEKTRA VCDR
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sterowania
Do niedawna centralne sterowanie takimi
niezależnymi regulatorami wiązało się z
koniecznością dodatkowego okablowania
pomieszczeń i umieszczeniu w jednym z
nich obok regulatora temperatury również
sterownika centralnego, zarządzającego
resztą systemu. Obecnie sprawa jest mniej
skomplikowana. ELEKTRA wprowadziła

niedawno do swojej oferty system
sterowania centralnego z komunikacją
bezprzewodową. Sercem systemu jest
sterownik centralny OCS4, który steruje
regulatorami satelitarnymi, jak również sam
ma wbudowany termostat – unikamy więc
dodatkowych wydatków na dwa niezależne
urządzenia.
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Wielodrutowa żyła grzejna

2

Izolacja z XLPE

3

Ekran – folia AL/PET

4

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

5

Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV
ciepłoodpornego PVC

Wielodrutowa żyła grzejna zapewnia,
podobnie jak w opisanych wcześniej
przewodach DM, większą elastyczność i
żywotność przewodu. Przewód jest także
podczas instalacji mniej narażony na
uszkodzenie żyły grzejnej. Ekran wykonany z
ocynowanych drutów miedzianych i folii
AL/PET zwiększa wytrzymałość
mechaniczną przewodu oraz gwarantuje
100% ochronę przeciwporażeniową.
Konstrukcja wyróżnia się wyraźnie na tle
spotykanych na rynku rozwiązań
wykorzystujących tylko jeden lub kilka
drutów miedzianych umieszczonych wzdłuż
przewodu grzejnego. Dzięki powłoce
zewnętrznej z odpornego na UV
ciepłoodpornego PVC, przewody VCDR są
idealnym rozwiązaniem do ochrony
dachów, rynien i rur spustowych przed
śniegiem i lodem.

ELEKTRA uczestniczy w projekcie
I N F O R M A C J E
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Modernizacja i rozbudowa

Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

W ramach inwestycji istniejące
urządzenia i procesy technologiczne
zostaną zastąpione nowoczesnymi,
bardziej wydajnymi i spełniającymi
współczesne standardy jakościowe
gospodarowania ściekami.

Pierwszym stopniem oczyszczania
ścieków będzie oczyszczanie
mechaniczne – ścieki podawane będą na
kraty, dalej do piaskowników i następnie
do osadników wstępnych. W drugim
etapie oczyszczania, ścieki zostaną
skierowane do basenów osadu
czynnego, gdzie podczas procesu
biologicznego oczyszczania zostanie
usunięty azot i fosfor. Z basenów ścieki
będą odprowadzane do osadników
wtórnych, w których osad opada na dno
zbiornika.
Przewody grzejne VCD zostały
zamontowane we wszystkich bieżniach
20 osadników wtórnych oraz 6 osadników wstępnych. Zadaniem przewodów
grzejnych jest zapobieganie gromadzenia się śniegu i lodu na krawędzi
osadnika po którym porusza się koło
ramienia zagarniacza.
fot. Kacper Kowalski dla Warbud SA

„Czajka” została oddana do eksploatacji w 1991 r. Zakład położony jest
w północnej części Warszawy
prawobrzeżnej, zajmuje obszar
o powierzchni 52,7 ha i po modernizacji będzie największą oczyszczalnią
ścieków w Europie. Wartość kontraktu
szacuje się na 519 mln Euro.

Inwestycja rozpoczęła się podpisaniem
umowy 30 stycznia 2008, a system
ogrzewania na części osadników został
uruchomiony we wrześniu 2009
i sprawdził się podczas trudnych
warunków zimy 2009/2010.
Dodatkowo ELEKTRA jest dostawcą
systemu ogrzewania rurociągów.

Sterownik centralny obsługuje do 16
regulatorów satelitarnych OSD4 łącząc się
bezprzewodowo wewnątrz pomieszczeń
do 40 metrów. Jeśli dystans do
najodleglejszego regulatora satelitarnego
przekracza 40 metrów, możliwe jest
wykorzystanie jednego z nich jako
przekaźnika sygnału.
Sterownik centralny OCS4 może sterować
również obniżką temperatury grzejników
elektrycznych, wykorzystując do tego celu
bezprzewodowy moduł obniżki
temperatury OSA4.
Zarówno instalacja jak i konfiguracja jest
banalnie prosta, a system pozwala na
znaczne obniżenie kosztów, gdyż każdy
regulator reaguje na realizowany program
i dostosowuje temperaturę do potrzeb
użytkownika.
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Lądowisko dla helikopterów
i najnowocześniejsza aparatura
medyczna wchodzą w skład
Centrum Medycyny Inwazyjnej
w Gdańsku - jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych
w kraju. Aby lądowisko mogło być
w pełni funkcjonalne również
w trudnych warunkach atmosferycznych, konieczne jest jego ogrzewanie. Instalację 14 000 m przewodów
ELEKTRA wykonała warszawska firma
Kablex.

ELEKTRA podgrzewa kolejne
lądowisko dla śmigłowców

Nad prawidłowym działaniem
czuwają 3 regulatory ELEKTRA ETOG2
współpracujące z sześcioma czujnikami temperatury i wilgoci.
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na sportowo

Darts, czy też po polsku lotki to dyscyplina sportu ciesząca się coraz większą
popularnością również w Polsce.
4 sierpnia 2010r ELEKTRA została
sponsorem tytularnym klubu
Warszawskie Rekiny.
Drużyna Rekinów powstała w styczniu 2009
roku, a w jej skład weszli zawodnicy drużyn
Falenica 501, Lucky Loosers z Warszawy
i Radosław Marczuk ze Szczecina.
Znamienne dla Polskiego Dartsa było
powstanie Polskiej Organizacji Dartsa,
w ramach której odbył się w Poznaniu
turniej Polish Open – lipiec 2010.

Wybrane sukcesy:
- 06-2010 III miejsce Drużynowe
Mistrzostwa Polski
- 10-2010 – 9 miejsce Marka Marczuka
w deblu, w składzie reprezentacji Polski
na Drużynowym Pucharze Europy
w Turcji.

- 03-2010 - III miejsce w grach deblowych
mężczyzn i kobiet – zawody rozgrywane
były na Litwie.
- po trzech kolejkach Warszawskiej Ligi
Dartsa Rekiny zajmują pierwsze miejsce.

Skład osobowy:
Kapitan: Jarek Kowalczyk "Jarecki"
Towarzysze Broni: Marek Kubowicz,
Bogdan Fabisiak, Radek Marczuk, Tomek
Szarański, Michał Michałowski, Tomek
Brzęczkowski, Joanna Kubowicz - Mistrzyni
Polski "Steel" Darts 2010 - Rogoźno, Vice
Mistrzyni Polski "Soft" Darts 2010 Kędzierzyn-Koźle, Mateusz Fabisiak.

kom zachodzącym w społeczeństwie,
takim jak niedożywienie, szczególnie
dotykające dzieci i młodzież w wieku
szkolnym. Misją fundacji jest stworzenie
programów masowego rozpowszechniania pożywienia tak, aby ułatwić
dostęp do niego i żeby żadne dziecko nie
znało uczucia głodu.

ELEKTRA wspiera

Fundację
Pożywienie
Darem
Serca
Firma ELEKTRA od kilku lat wspiera
Fundację udzielając wsparcia finansowego. Fundacja "Pożywienie-Darem
Serca" powstała w 1992 roku, aby
przeciwdziałać niekorzystnym zjawis-

Celem Fundacji jest dożywienie dzieci
w wieku 5-16 lat, które ze względu na
niewydolność wychowawczą lub
materialną rodziny, czy ze względu na
niewystarczające środki lub sztywne
kryteria i procedury, nie zostały objęte
rządowym lub gminnym programem
pomocy.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
z Działem Marketingu e-mail: marketing@elektra.pl
ELEKTRA Dział Marketingu
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: 22 843 32 82
fax: 22 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl

SREBRNY AS

ZŁOTY KASK

ZŁOTY MEDAL
MTP

GAZELA
BIZNESU

BUDOWLANA
FIRMA ROKU

ZŁOTY LAUR
KONSUMENTA

