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LAUR KONSUMENTA
- TOP MARKA 2013
dla Elektry

w kategorii
Ogrzewanie Podłogowe

W ogólnopolskim programie Laur
Konsumenta marka ELEKTRA po raz kolejny
znalazła się w gronie najlepiej
postrzeganych oraz najdynamiczniej
rozwijających się marek zestawienia TOP
MARKA 2013 w kategorii: Ogrzewanie
Podłogowe.
W ocenie wzięto pod uwagę popularność i
dynamikę rozwoju marki na przestrzeni
ostatnich czterech lat. Wąskie grono
zwycięzców (jeden laureat w danej
kategorii) potwierdza wagę, prestiż
i elitarność całego przedsięwzięcia.
Odznaczenie marki ELEKTRA tytułem LAUR
KONSUMENTA - TOP MARKA 2013,
potwierdza jej wysoką świadomość
i wartość wśród polskich odbiorców.
Uzyskany rezultat to głos konsumentów,
będący najwyższą aprobatą i rekomendacją marki produktów ELEKTRA.

Wyróżnienie jest przyznawane w ramach
konkursu Laur Konsumenta – ogólnopolskiego projektu konsumenckiego,
którego efektem jest wyłanianie każdego
roku najpopularniejszych produktów
i marek w swoich kategoriach.
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Gala w Warszawie

W marcu 2013 roku odbyła się
kolejna gala wręczenia Gazel Biznesu
2012. ELEKTRA została już po raz
czwarty wyróżniona tytułem Gazeli
Biznesu potwierdzając swoją pozycję w
gronie najdynamiczniej rozwijających
się firm w Polsce. Poprzednie
wyróżnienie to Gazela Biznesu 2006, 2007
oraz 2008.
Ranking Gazele Biznesu — to ranking
najdynamiczniej rozwijających się małych
i średnich firm. I edycja rankingu Gazele
Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to
firma małej lub średniej wielkości, która
dzięki niezwykle dynamicznemu
rozwojowi doskonale daje sobie radę
wśród nawet znacznie większych
konkurentów. Autorem rankingu jest
wywiadownia gospodarcza Coface
Poland, która jest odpowiedzialna za
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weryfikację danych finansowych
zgłoszonych przedsiębiorstw.
Po ogłoszeniu rankingu, począwszy od
grudnia do marca „Puls Biznesu”
organizuje w 12 miastach Polski specjalne
uroczystości, podczas których w obecności regionalnych władz wręczane są
laureatom rankingu statuetki i pamiątkowe dyplomy. To również okazja do
spotkania najlepszych menedżerów i poszerzenia wiedzy.
Rankingi Gazele Biznesu sporządzane
są, co roku przez dzienniki ekonomiczne
należące do szwedzkiej grupy Bonnier
Press Group. Oprócz "Pulsu Biznesu"
zestawienia takie opracowują jego
siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii,
Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii.

Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do
lokalnych warunków gospodarczych, ale
cel wszędzie jest ten sam: promowanie
małej i średniej przedsiębiorczości.

Nowy Regulator

ELEKTRA TDR 4020-PRO
Nowy Regulator Temperatury ELEKTRA
TDR 4020-PRO przeznaczony jest do
sterowania systemami ogrzewania rur
w tym ochrony przed zamarzaniem oraz
utrzymania zadanej temperatury
rurociągu. Posiada dwa dowolnie
konfigurowalne przekaźniki oraz złącze
TTL dające opcjonalnie możliwość
podłączenia modułu BusAdapter

z magistralą RS-485 lub Unicard ze
złączem USB. Regulator współpracuje
z systemami BMS za pomocą protokołów
ModBus, Televis lub analogowo za pomocą przekaźnika działającego w trybie
alarmowym. Składa się ze sterownika oraz
czujnika temperatury do montażu na
powierzchni rury.

Prąd spada w dół
Od zawsze wiadomo, ze jednym
z głównych kosztów ponoszonych przez
inwestorów są koszty związane z budową,
wyposażeniem domu i późniejszą
eksploatacją. Jedną z poważniejszych
decyzji jest wybór systemu grzejnego.
Jest nadzieja, że portfele inwestorskie
będą grubsze - prąd spada w dół. Jak
podają media:
Stawki za energię płacone przez
kilkanaście milionów gospodarstw
domowych dopiero, co spadły, a idzie już
kolejna obniżka. Od 1 lipca ceny ustalane
przez Urząd Regulacji Energetyki obniżyły
się do poziomu z 2011 r., a niewykluczone, że od 1 stycznia 2014 r. za energię
płacić będziemy tyle, ile w 2010 r.
Kierowany przez Marka Woszczyka urząd
stawia jeden warunek: ceny prądu w
hurcie będą spadać. I tak jest. W ciągu
ostatnich miesięcy spadły o ok. 25%.
Chociaż ostatnio doszło do niewielkiego
odbicia to wytwórcy prądu spodziewają

się dalszej redukcji. Dzisiaj przeciętna
rodzina płaci za prąd ok. 150 zł
miesięcznie, ale połowa faktury to opłaty
za dostarczenie energii. Ostatnia obniżka
średnio o 4,25% pozwoli przez pół roku
zaoszczędzić ok. 19 zł. Dobre i to.
"Źródło - Biznes Onet.pl"
Tańsza energia to również tańszy
system ogrzewania - koszty zakupu
elektrycznego ogrzewania podłogowego, czy grzejników elektrycznych są
zdecydowanie atrakcyjniejsze niż
tradycyjnych systemów.
Za wyborem podłogowego ogrzewania
elektrycznego przemawiają argumenty
m.in.:
- brak kotłowni i składów opału.
Nie musimy martwić się,
że w najmniej odpowiednim
momencie zabraknie nam paliwa.
- jest bezpieczny. Po pierwsze nie ma

możliwości zatrucia tlenkiem węgla
z wadliwej instalacji grzewczej,
po drugie nie magazynujemy
niebezpiecznych paliw takich jak
olej czy gaz płynny.
- instalacja grzewcza jest niewidoczna,
gdyż przewody lub maty grzejne
są schowane pod materiałem
wykończeniowym podłogi.
- ponieważ nasz system
nie wykorzystuje reakcji spalania,
nie emituje szkodliwych dla nas
i środowiska substancji.
Unikamy między innymi kosztownej
inwestycji w budowę systemu
kominowego.
- równomierny rozkład temperatury
w pomieszczeniu, oraz realizowanie
funkcji ogrzewania niską temperaturą,
ale na stosunkowo dużej przestrzeni ,
sprawia, że ogrzewanie podłogowe
jest bardzo komfortowe
i nie powoduje ruchów konwekcyjnych powietrza.
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Owocowe instalacje
Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego
należący obecnie do firmy Kampol-Fruit
rozpoczął nową inwestycję.

Szkolenia Inwest plus
Szkolenia Inwest plus
Wiosną 2013 roku w Lublinie
i Bydgoszczy odbyły się dwa pilotażowe
szkolenia dla architektów/projektantów
oraz firm instalatorskich. Tematyką
obydwu spotkań były zagadnienia
związane z ochroną przed mrozem,
śniegiem i lodem oraz ogrzewanie
podłogowe. Uczestnicy zapoznawali się z
najnowocześniejszymi zastosowaniami
przewodów i mat grzejnych, uczyli się
projektowania i doboru właściwych
urządzeń. Szczególny nacisk został
również położony na szerokie spektrum
zastosowań, z uwzględnieniem zasad
prawidłowego montażu oraz najczęściej
popełnianych błędów.

Firma ma wieloletnią tradycję. Zakład
działał od 1944 roku na powierzchni
44 ha. Zajmował się między innymi
przetwórstwem owocowo-warzywnym,
rozlewaniem i produkcją soków oraz
napojów - między innymi produkował
pierwsze napoje Frugo - potem marka
Frugo zniknęła z rynku, aby niedawno
znów powrócić na sklepowe półki.
Tu również produkowano tanie wina
owocowe znane pod wieloma lokalnymi
nazwami. Wydajność zakładu wynosiła
w najlepszych latach 20 000 butelek na
dobę...
Obecnie Zakłady w Milejowie zajmują
się przetwórstwem owoców - skup
i głębokie mrożenie. Ostatnie inwestycje
to dwie linie do drylowania wiśni, które
mogą przerobić 120 ton owoców na dobę.

Zwiększona wydajność wymaga
większego magazynu chłodniczego.
W tym miejscu pojawiła się potrzeba
zabezpieczenia fundamentów chłodni
przed zamarzaniem. Mając wielkie
doświadczenie w podobnych rozwiązaniach, ELEKTRA dostarczyła kompletny
system oparty na przewodach VCD, które
ułożone w obwód główny i rezerwowy
będą czuwały nad prawidłowym
funkcjonowaniem mroźni.

Łącznie zainstalowano
10 844 m przewodów
ELEKTRA VCD.
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Nowoczesne
rozwiązania

w najstarszej
uczelni technicznej
w Polsce

Politechnika Warszawska to jedna
z najstarszych uczelni technicznych
w Polsce. Jej poprzednikiem była Szkoła
Przygotowawcza otwarta po staraniach
Stanisława Staszica. Uczelnia mieściła się
w Pałacu Kazimierzowskim, a działała od
1826 do 1831 roku, kiedy to w ramach
represji po powstaniu listopadowym,
została zamknięta przez rosyjskiego
zaborcę. Mimo tego, że druga rewolucja
przemysłowa na świecie dobiegała końca,
Polacy nie mieli instytucji kształcącej kadrę
inżynierską. Dopiero w roku 1898 roku Car
Rosji zgodził się na utworzenie nowej
uczelni technicznej. 8 czerwca 1898 r.
powstał Warszawski Instytut Politechnicz-

ny imienia Mikołaja II z wykładowym
językiem rosyjskim.
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
– zabytkowy budynek administracyjny
Politechniki Warszawskiej, który powstał
na przełomie XIX i XX wieku. Usytuowany
jest przy Placu Politechniki między ulicami
Stanisława Noakowskiego i Nowowiejską
w centrum stolicy. Jest najważniejszym
obiektem Politechniki Warszawskiej.
We wrześniu 2012 władze uczelni podjęły
decyzję o remoncie dachu na gmachu
głównym. Ta decyzja pociągnęła
w konsekwencji konieczność zabezpieczenia elewacji zabytkowej budowli przed

skutkami oblodzenia. W wyniku
ogłoszonego przetargu wyłoniono
wykonawcę. Instalacja ochrony przed
śniegiem i lodem została zaprojektowana
i wykonana z wykorzystaniem samoregulujących przewodów grzejnych
ELEKTRA SelfTec®PRO 20.
Wytyczne zakładały ogrzewanie rynien
i rur spustowych, krawędzie gzymsów
oraz system sterowania uwzględniający
pełną automatykę reagującą na czynniki
pogodowe.
Wykonania instalacji podjęła się firma
z doświadczeniem w pracach wysokościowych – Alpiniści z Warszawy.

Wykorzystując specjalistyczny sprzęt
wspinaczkowy, bez dezorganizacji pracy
uczelni wykonano montaż ponad 3000 m
przewodu grzejnego oraz systemu
sterowania na gmachu głównym
Politechniki.
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W służbie
Służby Zdrowia
Nad poprawnym działaniem tak rozbudowanego systemu czuwają 4 regulatory
ELEKTRA ETOR2. Każdy z nich obsługuje po
dwie strefy grzewcze. Układ został
zaprojektowany tak, aby niezależnie
załączać ogrzewanie rynien i rur spustowych oraz ogrzewanie gzymsów, które
bardzo obladzają się w sezonie zimowym.
Zwielokrotnienie ilości sterowników
temperatury było podyktowane również
wymogami bezpieczeństwa, gdyż
budynek Gmachu Głównego Politechniki
Warszawskiej jest codziennie odwiedzany
przez tysiące studentów, wykładowców
i interesantów.

Kiedy firma ELEKTRA realizowała pierwsze
lądowisko dla śmigłowców na budynku
ówczesnej Telekomunikacji Polskiej przy
ul. Twardej w Warszawie była to
ciekawostka i wielkie novum. Nikt wtedy
nie marzył o tym, że takie obiekty będą
kiedykolwiek jeszcze realizowane.
Jednak postęp technologiczny i nowoczesne standardy w ratownictwie
medycznym wymogły, aby placówki
realizujące ratunkową funkcję szybkiego
reagowania, były wyposażane w lądowiska dla helikopterów.
Będąc firmą z doświadczeniem
w podobnych inwestycjach, ELEKTRA
odważnie zgłosiła się do przetargów
oferując swoje sprawdzone produkty
z grupy przewodów stałooporowych oraz
samoregulujących, jako zabezpieczenie
przed niesprzyjającą zimową aurą.

Na pierwszy ogień poszedł już opisywany
na łamach GW Zakład Medycyny
Intensywnej w Gdańsku. Potem o
nowoczesną instalację na lądowisku
wzbogacił się szpital MSWiA w
Warszawie. W tym roku do kolekcji
dołączyły kolejne obiekty:
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
- Szpital Pediatryczny przy ul. Banacha
w Warszawie
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Prezentacje
Biotop
W ramach Instalacji sanitarnych
i techniki grzewczej omawiane są tematy
związane z zakresem uprawnień
projektantów instalacji sanitarnych, czyli:
klimatyzacja i wentylacja, ogrzewanie,
woda, gaz, kanalizacja i oczyszczanie
ścieków. W ramach instalacji elektrycznych i automatyki budynków omawiane
są tematy związane z zakresem uprawnień
upoważniających do projektowania
W obydwu inwestycjach ogrzewanie płyty
lądowiska wykonano w oparciu
o przewody stałooporowe ELEKTRA VCD,
a odwodnienia zostały zabezpieczone
przewodami ELEKTRA SelfTec°PRO.
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Już trzeci rok wraz z Millenium Gazetą
Budowlaną ELEKTRA popularyzuje
zagadnienia z ochrony przed śniegiem
i lodem wśród architektów, projektantów,
biur projektowych, inwestorów instytucjonalnych, zarządców nieruchomości
reprezentujących spółdzielnie mieszkaniowe, developerów, pionów technicznobudowlanych firm prowadzących własne
inwestycje.

W sumie zainstalowano
8400 i 8900 m przewodów.

instalacji elektrycznych do 1KV tj:
oświetlenie, okablowanie (w tym
strukturalne), zabezpieczenie instalacji
elektrycznej, rozdzielnie niskich napięć,
zasilanie awaryjne, ochrona odgromowa,
zarządzanie i sterowanie budynkiem,
monitoring, alarmy itp.
W ramach seminariów, obok
prezentacji systemów ELEKTRA prowadzi
również konsultacje techniczne
powiązane z dystrybuowaniem
materiałów informacyjnych oraz
wstępnym doborem materiałowym
oferowanych rozwiązań.

Prezentacje Biotop

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