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Moc jednostkowa nowego przewodu 
to 30 W/m (w temperaturze +10°C). 
Min. temperatura instalowania: -40°C
Max. temperatura pracy: +110°C
Max. temperatura ekspozycji: +130°C 
(w stanie wyłączonym)
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nowy, 

bardziej 

odporny 
na działanie 

wysokich 
temperatur 

®SelfTec PRO TC

Od stycznia 2013 roku wprowadziliś-
my do naszej oferty nowy, bardziej odporny 
na działanie wysokich temperatur przewód 

®SelfTec PRO TC.

Nowy przewód przeznaczony jest do 
ochrony przed mrozem elementów 
podatnych na uszkodzenia wywołane  
niską  temperaturą.

Dzięki odporności na działanie 
wysokich temperatur zarówno w trakcie 
pracy, jak i w stanie wyłączonym, 
przewód może być stosowany do 
ochrony przed mrozem rurociągów 
centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego podczas przerw w 
użytkowaniu, bez ryzyka przegrzania  
podczas  pracy  rurociągu. 
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Nowy przewód
®SnowTec PRO TC
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www.elektra.pl



Zapraszamy:
Architektów
Pracowników biur architektonicznych
Projektantów
Pracowników biur projektowych
Instalatorów systemów 
elektrycznego ogrzewania

•
•
•
•
•

Zapraszamy do rejestracji na www.szkolenia.elektra.pl

Szkolenie jest 
bezpłatne. 

Praktyczny pirometr.

Każdy uczestnik 
otrzyma prezent: 

Przedstawiamy zagadnienia teoretyczne 
oraz praktyczne z zakresu ogrzewania podłogowego oraz 
ochrony przed mrozem, śniegiem i lodem.

Każdego dnia szkoleniowego 
oferujemy 2 spotkania:
•
•

dla architektów/projektantów 
dla firm instalacyjnych

Szkolenia odbędą się w kilku większych 
miastach Polski. Dokładne adresy i miejsca 
szkoleń dostępne będą w lutym 2013 roku.
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nowy przewód grzejny
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ELEKTRA 
®SelfTec PRO TC

Konstrukcja 

przewodów

Wielodrutowa żyła z niklowanych drutów miedzianych

Samoregulujący polimer przewodzący

Izolacja z TPC

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

Powłoka zewnętrzna z TPC

1

2

3

4

5

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

projektantów i instalatorów do wzięcia 

udziału w szkoleniach, które 

odbędą się wiosną  2013  roku.

Tematyka szkoleń to m.in.:

•Najnowsze produkty

•Nowoczesne zastosowania

•Najczęściej popełniane błędy

•Projektowanie i dobór

Szkolenia przeznaczone dla: 

• Architektów

• Pracowników biur architektonicznych

• Projektantów

• Pracowników biur projektowych

• Instalatorów systemów 

elektrycznego ogrzewania

Przekaż 
informację 
Projektantowi 
i Instalatorowi, 
z którymi 
współpracujesz

Zapraszamy do rejestracji na www.szkolenia.elektra.pl
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inwestplus

Specjalny 
Bonus 

dla uczestników szkolenia:

Przedłużamy gwarancję 
na nowe produkty serii Tuff 

do 15 lat!
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Nowy obiekt 
biurowo-magazynowy

Z przyjemnością informujemy o postępach 
w budowie nowego obiektu, produkcyjno
-biurowego w Ożarowie Mazowieckim.

Powierzchnia całkowita 

Powierzchnia całkowita 

Powierzchnia całkowita 

części istniejącej

części zaprojektowanej

razem

1 800

2 550

4 350

9 500

13 250

22 750

powierzchnia 
2(m )

kubatura 
3(m )

Biuro 

Hala magazynowa

Pakownia i kompletacja wysyłek 

Montaż 

Centrum Dystrybucji

Powierzchnia użytkowa 

500 

670 

170 

810 

120 

2 270 

powierzchnia 
2(m )

Zestawienie powierzchni

powierzchnia 
2(m )

kubatura 
3(m )

Kompleks produkcyjno-magazynowy 
zostanie oddany do użytkowania w 
wakacje 2013 roku, natomiast część 
biurowa, zostanie ukończona do końca 
2013  roku.
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w Ożarowie Mazowieckim



Wentylacja 
a efekt skali

Czym różni się domowa wentylacja od 
basenowej, sklepowej, w biurowcu? 
Teoretycznie różni się SKALĄ, jednak nie 
wszystko co się sprawdza w dużej skali, 
potwierdza się w małej i odwrotnie. Jakie 
są podstawowe różnice pomiędzy „mikro” 
a „makro” wentylacją: 
1 (i najważniejsze) domowa wentylacja 

NIE MOŻE BYĆ SŁYSZALNA nawet 
w tle nocnej ciszy.

2 musi być samoregulująca, bo opomia-
rowanie i regulacja nie są praktycznie 
możliwe. Te kwestie zostaną omówio-
ne poniżej. Źródła szumów, czy innych 
dźwięków,  to:
1) zbyt mała prędkość powietrza 

w kanałach, 
2) zbyt głośna centrala,
3) rozprężanie się powietrza 

w kanałach, 
4) zbyt duża prędkość powietrza 

w kanałach 
5) my sami, nasze odgłosy

przekazywane kanałami.
Ad. 1 Jest w fizyce parametr OPTYMALNA 
PRĘDOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH, 
wynosi ona od 2 m/sek. do 5 m/sek. 
Powietrze płynąc wolniej niż 2 m/sek. 
dudni i ma większe opory. Wykluczone są 
też sztywne blaszane kanały, które 
wzmacniają szumy, których byśmy nie 
usłyszeli (sztywne kanały wykluczają 
producenci tacy jak Zehnder, Brink, Frapol, 
Elge,  Comair). 
Ad. 2 Głośna praca tanich wentylatorów, 
czy drgania niprawidłowo wygłuszonej 
obudowy – są dość jasne i  do 
wyeliminowania przy zakupie centrali. 
Jedynym problemem są zakupy przez 
Internet. Kupujemy wtedy kota w worku, 

Dobra izolacja budynków wymusza zastosowanie z jednej strony 
energooszczędnych, niecentralnych źródeł ciepła – w tym wypadku 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ogrzewanie elektryczne, 
a drugiej strony systemu wentylacji mechanicznej, który zapewni 
właściwą wymianę powietrza w naszym domu.

C I E K A W O S T K I

bez posłuchania (porównania kilku 
central)  bez porównania jakości  
materiałów i wykonania.
Ad. 3 Ustnik od trąbki jest dość cichy, ale  
gdy dołożymy kanał, w którym powietrze 
się rozpręży… oto mamy hałas! Nie należy 
do tego dopuszczać – suma pól kanałów 
doprowadzających powietrze do anemo-
statów, powinna być równa polu kanału 
nawiewnego. 
Ad. 4 Powietrze płynące szybciej niż 
5 m/sek. może powodować, że słyszalne 
będą wysokie częstotliwości. Zbędny też 
jest wzrost oporów.
Ad. 5 Kolejnym źródłem odgłosów – 
możemy być my sami. Przy instalacji na 
trójnikach, kanały mogą przenosić 
odgłosy między pokojami. Skrzynka 
rozdzielcza to wyklucza !

Opomiarowanie i regulacja
Nawiew, to system naczyń połączonych. 
Przy najczęściej ustawianej domowej 

3wydajności  130 m /h, taka ilość powietrza 
podzielona na 5-9 anemostatów nawiew-
nych, nie jest do dokładnego zmierzenia. 
Nawet, gdy przystawimy najczulszy 
balometr, stawia on minimalny opór 
i więcej powietrza popłynie innymi 
anemostatami. Kolejna sprawa to 
dokładność regulacji anemostatem np.
ø 80mm ma dokładność nastawu około 

350 m /h, czyli tak naprawdę możemy go 
zamknąć, a nie precyzyjnie regulować. 

Układ wywiewno-nawiewny z nawiewem 
na skrzynce rozdzielczej (jednakowe 
ciśnienie na każdym odgałęzieniu) przy 
równolegle działającym wywiewie, jest 
samoregulujący. 

Opory
Wpływ na opory przepływu ma też 
gładkość kanałów. Wbrew pozorom, 
gładka ściana kanału to większe opory 
przepływu. Kanały typu sonoduct są 
perforowane, by zmniejszyć opory, a kana-
ły PE mają „pofalowaną” wewnętrzną 
powierzchnię. 

Czyszczenie 
Czyszczenie nie jest konieczne (brak wilgoci 
w kanałach nawiewowych i filtry), ale 
gdyby ktoś chciał, to wykluczony jest układ 
na sztywnych kanałach i trójnikach. Trójniki 
uniemożliwiają dostęp, podobnie jak 
przepustnice, a szczeliny wewnątrz 
kanałów powstałe z łączenia elementów, 
zbiorą wszelkie brudy i zatrzymają. Gdy 
inwestor życzy sobie mieć możliwość 
czyszczenia nawiewu, zostawia się dostęp 
do skrzynki rozdzielczej. Odpinając posz-
czególne kanały nie ma problemu z prze-
prowadzeniem do anemostatu pilota, 
z jednej strony należy „uzbroić” go w 
specjalną szczotkę, z drugiej wiertarkę 
i przeciągnąć przez całość. Potem można 
zamiast szczotki przeciągnąć flanelę 
z  detergentem.

Podsumowanie
Najważniejszymi parametrami domowej 
wentylacji są na pierwszym miejscu 
niesłyszalność, na drugim niesłyszal-
ność, na trzecim niesłyszalność, na 
czwartym samoregulacja, na piątym 
minimalizacja oporów, czyli OPTY-
MALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W 
KANAŁACH.

Tomasz Brzęczkowski
Tanie Grzanie
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ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: 22 843 32 82
fax: 22 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl SREBRNY AS

Izolacja a koszty 
ogrzewania

W wyścigu za jak najbardziej 
ekonomicznym systemem grzejnym 
rola jaką pełni w bilansie cieplnym 
izolacja termiczna jest często spychana 
na drugi plan. Jest to jednak podejście 
jak najbardziej mylne gdyż, „Ekono-
miczna izolacja termiczna to taka przy 
której nieekonomiczny jest centralny 
(pośredni) system ogrzewania”.

R o l ą  i z o l a c j i  t e r m i c z n e j  j e s t  
marginalizacja roli ogrzewania. Więcej 
jednego, to mniej drugiego. Tak więc, 
wszelkiego rodzaju firmy żyjące z 
centralnego ogrzewania, producenci, 
instalatorzy i sprzedawcy takich 
systemów (firmy żyjące z reklam takich 
rozwiązań) będą zwalczać izolowanie 
wszelkimi,  możliwymi  środkami. 

Zacznijmy od fizyki budowli (tu są naj-
większe wypaczenia). Najważniejszym 
parametrem w izo lowaniu ,  jes t  
współczynnik przenikania ciepła. Jego 
definicję, przynajmniej w połowie, 
wszyscy znają: Współczynnik przenikania 
ciepła U określany dla przegród cieplnych, 
szczególnie w budownictwie, umożli-
wiający obliczanie ciepła przenikającego 
przez przegrodę cieplną, a także porówny-
wanie własności cieplnych przegród 
budowlanych. Ciepło przepływające przez 
przegrodę wyznacza wzór, ale dalej w 
definicji jest analiza, kiedy taki współ-
czynnik można podawać. Jest tam 
również  5  punktów: 

1 - pole temperatury oraz gęstości
strumienia ciepła są ustalone w czasie, 

2 - przepływ ciepła odbywa się 
w kierunku prostopadłym 
do powierzchni przegrody,

3 - długość i szerokość przegrody 
są nieograniczone, 

4 - warstwy przegrody wykonane są 
z jednorodnych, izotropowych
materiałów, 

5 - wartości współczynników
przejmowania ciepła są stałe na całej
powierzchni przegrody. 

Ad. 1 Przegroda termiczna musi być tak 
zaprojektowana, by lambda materiałów 
była constans. Niedopuszczalny jest ruch 
powietrza w przegrodzie, dyfuzja pary 
- paroizolacja od wewnątrz musi być 
skuteczna.

Ad. 2 Przegroda musi być tak zapro-
jektowana, by ciepło szło prostopadle! 
Wyklucza to umieszczanie wełny czy styro-
pianu za murem na fundamencie. Najbar-
dziej skuteczną formą izolacji termicznej 
jest termos, czyli izolacja od środka lub 
technologia płyty fundamentowej (nie 
zapominając o paroizolacji dachu i ściany).

Ad. 3 Nieograniczoność izolacji to tak jak 
w pkt 2 wyłącznie termos. Nie zna fizyki 
ten co umieszcza styropian przy funda-
mencie czy murze od zewnątrz. Izolacja 
ma swój kraniec, a ciepło może iść inaczej 
niż prostopadle.

Ad. 4 Właściwie wszystkie materiały 
izolacyjne spełniają ten warunek (mury 
nie).

Ad. 5 Jednakowy odbiornik ciepła po 
zimnej stronie - to jest najtrudniejsze. 
Grunt wielokrotnie lepiej odbiera ciepło 
niż powietrze, dlatego trzeba to zrówno-
ważyć grubością izolacji. Od 1990 stosu-
jemy minimum 30 cm styropianu. Jak 
powiedział inny klasyk oszczędzania 
energii, dr Ludomir Duda, wiele lat temu: 
,,kto dziś projektuje lub wykonuje mniej 
niż 30 cm styropianu od gruntu jest 
niedouczonym szkodnikiem”. Można też 
tak jak Skandynawowie, zostawiać 
poduszkę powietrzną pod domem. Dach 
również jest lepszym odbiornikiem ciepła 
niż ściana - powierzchnie płaskie oddają 
więcej ciepła zimą niż pionowe, dlatego 
też grubsza wełna powinna być w dachu 
niż w ścianie (i też konieczna paroizolacja).

W czasach, gdy rodziła się idea zrobienia 
tańszego ogrzewania nie C.O., stosunek 

3kosztu 1kWh energii elektrycznej do 1m  
gazu był dla gazu bardziej korzystny:

31995 – rok 1kWh 0,21zł   m  gazu – 0,40zł
Obecnie  te wartości są znacznie mniej 
korzystne dla ogrzewania gazowego 
centralnego:

32012 – rok 1 kWh 0,53zł   m  gazu – 2,40zł
Inwestycja w izolację staje się kropką nad 
„i” dla niecentralnego, elektrycznego sys-
temu  grzejnego.

Tomasz Brzęczkowski
Tanie Grzanie

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

ZŁOTY KASK ZŁOTY MEDAL
MTP
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