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1. Ograniczanie niskiej emisji
W czasie ostatniej zimy przez wiele dni
w atmosferze przy powierzchni ziemi
występowały wysokie poziomy pyłów
zawieszonych (PM2.5 i PM10). Zjawisko to
było szczególnie intensywne na obszarach
o starej zwartej zabudowie, na których jako
źródła ciepła rozpowszechnione są kotły
węglowe, gdzie nierzadko wykorzystywane
jest – delikatnie mówiąc – przypadkowe
paliwo.

Tzw. „niska emisja” jest szczególnie
szkodliwa, ponieważ spaliny z kotłów
domowych nie są poddawane żadnemu
oczyszczeniu. Dodatkowo zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza
na bardzo małej wysokości i gromadzą się

dokończenie
na następnej
stronie
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Smog

wokół miejsca powstawania, mając wkład
w szereg zjawisk o negatywnych skutkach
dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego.
Chodzi przede wszystkim o zjawisko
nazywane „smogiem typu londyńskiego”,
czyli nagromadzenie przy ziemi szkodliwych
związków siarki, azotu i węgla oraz trudno
opadających pyłów. Substancje te
powodują chwilowe lub przewlekłe
problemy z oddychaniem, a w długiej
perspektywie również zmiany nowotworowe, jak również przyczyniają się do
powstawania i nasilenia korozji urządzeń
i budynków, w konsekwencji powodują
straty finansowe.
Często powstaje nieoczywista sytuacja,
polegająca na tym, że jakość powietrza na
przedmieściach jest gorsza niż w centralnych częściach miast, gdzie dostępne są
miejskie systemy ciepłownicze.
Rozwiązaniem pozwalającym na
ograniczenie tego problemu może być
stosowanie ogrzewania elektrycznego,
które całkowicie eliminuje niską emisję,
w przeciwieństwie do innych rozwiązań
(kotłów węglowych lub gazowych).
Istnieje co prawda emisja wysoka, ale jest
ona najczęściej wielokrotnie niższa
z uwagi na wysoką sprawność
wytwarzania energii oraz zaawansowane
metody oczyszczania spalin.
Podobne korzyści występują w przypadku, gdy promuje się wykorzystywanie
samochodów o napędzie elektrycznym.
Obok korzyści bezpośrednio odczuwalnych
dla użytkowników samochodów, a także
pieszych i wszystkich mieszkańców miast:
zmniejszenia poziomu hałasu i braku
wyraźnego wkładu w „smog typu
londyńskiego”, występuje tutaj również
efekt pozytywny w postaci możliwości
ograniczenia mniej znanego zjawiska – tzw.
„smogu typu Los Angeles”. W spalinach
samochodów o napędach tradycyjnych
obecne są tlenki azotu i węglowodory. Pod
wpływem światła zachodzą reakcje
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chemiczne, prowadzące do powstawania
substancji o udokumentowanym działaniu
szkodliwym dla dróg oddechowych ludzi
i organizmów zwierzęcych, negatywnie
wpływających na rośliny oraz powodujących korozję.
Poza tym ogrzewanie elektryczne
charakteryzuje się bardzo wysokim
komfortem użytkowania oraz niskimi
nakładami inwestycyjnymi. Jednak
w przypadku korzystania ze standardowych
taryf, koszty eksploatacyjne mogą być
stosunkowo wysokie. W tej sytuacji
Ministerstwo Energii przewidywało wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych
w celu zachęcania do stosowania
ogrzewania elektrycznego, m.in. poprzez
tworzenie specjalnych taryf na energię
elektryczną do celów ogrzewania.
Stosowanie ogrzewania elektrycznego
napotyka jednak w chwili obecnej na
bardzo silne ograniczenie w postaci
przepisów techniczno-budowlanych.
2. Przepisy techniczno-budowlane
Od 1 stycznia 2017 zaostrzone zostały
wymagania w zakresie energooszczędności
budynków. Wymagania te dotyczą dwóch
aspektów. Pierwszy z nich to konieczność
większej izolacyjności powłoki budynku
(ścian zewnętrznych, dachów, drzwi, okien
itd.). Warunek ten jest stosunkowo łatwy
do spełnienia. Wystarczy np. zastosować
grubszą warstwę styropianu lub wełny
mineralnej (rzędu 15–20 cm) oraz kupić
lepsze okna.
Drugi z nich to maksymalna wartość
wskaźnika EP. Wskaźnik EP określa roczne
zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię pierwotną. W dużym uproszczeniu
można powiedzieć, że jest to energia
zawarta np. w węglu, z którego następnie
wytwarzana jest energia elektryczna i przesyłana do odbiorców. Wskaźnik EP
umożliwia ocenę w jakim zakresie budynek
zużywa nieodnawialne zasoby środowiska
(np. węgiel). Natomiast jest on tylko

pośrednio związany z energią dostarczaną
do budynku. W przypadku energii
elektrycznej przepisy przyjmują, że dla
polskiej struktury wytwarzania energii
elektrycznej, nieodnawialna energia
pierwotna jest trzy razy większa od energii
dostarczonej do budynku. Taka konstrukcja
przepisów w praktyce często uniemożliwia
stosowanie ogrzewania elektrycznego,
dzięki któremu możliwa byłaby walka ze
smogiem. Natomiast ogrzewanie
elektryczne może być stosowane, jeśli
energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł, np. wytwarzana jest na
miejscu w ogniwach fotowoltaicznych.
3. Podsumowanie
Stosowanie elektrycznego ogrzewania
budynków umożliwia ograniczanie niskiej
emisji. Szczególnie istotna jest redukcja
emisji pyłów w przypadku usuwania kotłów
na paliwo stałe. W konsekwencji może
zostać obniżone ryzyko powstawania
smogu. Z tego punktu widzenia, plany
Ministerstwa Energii dotyczące zachęcania
do stosowania ogrzewania elektrycznego
wydają się dobrze ukierunkowane.
Jednak na przeszkodzie stoją wymagania dotyczące wskaźnika EP, zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.
Wymagania te dotyczą bezpośrednio
wyczerpywania nieodnawialnych zasobów
środowiska. Natomiast paradoksalnie mogą
blokować rozwiązania, charakteryzujące się
mniejszym negatywnym odziaływaniem na
środowisko. W związku z tym poprawa
jakości powietrza poprzez stosowanie
ogrzewania elektrycznego będzie możliwa
po zmianie przepisów technicznobudowlanych.

dr inż. Michał Strzeszewski
Politechnika WarszawskaWydział Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
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Nowość w linii regulatorów
temperatury ELEKTRA ELR
ELEKTRA ELR 20 to programowalny, elektroniczny regulator do
montażu podtynkowego z niezależnie
programowanym czasem i temperaturą
dla sześciu zdarzeń w ciągu doby.
Wyposażony jest w bardzo duży (2,9”),
czytelny wyświetlacz LCD oraz
wygodne, dobrze oznakowane
klawisze ułatwiające programowanie
i kontrolowanie pracy regulatora.
Przeznaczeniem regulatora jest sterowanie systemami grzejnymi, w szczególności ogrzewaniem podłogowym.
ELEKTRA ELR 20 może być skonfigurowany w trzech wariantach pomiaru
temperatury, poprzez czujnik:
powietrzny, podłogowy oraz powietrzny
z podłogowym limitującym.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•

•
•

ELR 20
•

•

Napięcie zasilania: 230 V ~50/60 Hz
Max. obciążenie:
16A, 230 V ~50/60 Hz
Niskie zużycie energii elektrycznej
w stanie czuwania: <1W
Montaż: podtynkowy
Podłączenie do jednego zacisku
max. 2 przewody 1,5mm2
lub 1 przewód 2mm2
Funkcje zegara: 6 programowalnych
zdarzeń na każdy dzień
Zakres regulacji temperatury
komfortowej: +5°C ÷ +90°C
dla każdego zdarzenia
Zakres regulacji temperatury
ekonomicznej: +5°C ÷ +90°C
dla każdego zdarzenia
Zakres regulacji limitującego czujnika
podłogowego: +16°C ÷ +60°C

•
•

•
•
•
•
•

Zakres regulacji temperatury ochrony
przed mrozem: +5°C ÷ +10°C
Tryb pracy ręcznej:
zakres regulacji temperatury:
+5°C ÷ +90°C
czas pracy: do odwołania
Histereza: regulowana 0,5°C ÷ 10°C
Stopień ochrony: IP 20
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
90 x 86 x 45 mm
Wyświetlacz: 46 x 55 mm (LCD)
Wyrób oznakowany: CE

Wybór czytelników Magazynu
„Systemy Instalacyjne” – najlepszy produkt
Firma Techmedia – wydawca
magazynu Systemy Instalacyjne
zorganizował jedenastą edycję konkursu na
najlepszy produkt 2016 roku w branży
instalacyjnej – SYSTEM INSTALACYJNY 2016
roku.
Konkurs „System Instalacyjny Roku”
przeprowadzony był aż w dziewięciu
kategoriach tj. Automatyka, Urządzenia
Regulacyjne, Kanalizacja, Klimatyzacja
i Wentylacja, Kotły Grzewcze, Pompy, Rury,
Systemy Grzewcze, Technika Gazowa oraz
Technika Sanitarna.

W plebiscycie „System Instalacyjny
2016 roku” w kategorii Systemy
Grzewcze zwyciężyło Ogrzewanie
podłogowe – Maty Grzejne ELEKTRA
MD.
Głosowanie polegało na wybraniu przez
czytelników magazynu Systemy
Instalacyjne jednego produktu w każdej
z dziewięciu kategorii wyłącznie
spośród produktów zgłoszonych przez
firmy do konkursu.
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Nowa generacja
grzejników

ADAX WiFi

Grzejniki ADAX NEO WiFi
oraz CLEA WiFi wyposażone
zostały w bezprzewodowy
termostat
Komfort i wygoda obsługi z poziomu
smartphone’a lub innych urządzeń
mobilnych wyposażonych w systemy iOS,
Android lub Windows Mobile to bardzo
istotne walory dla każdego użytkownika.
W każdej chwili możemy zmienić temperaturę w danym pomieszczeniu niezależnie
od swojej lokalizacji.

Sterowanie z telefonu komórkowego bądź
tabletu po podłączeniu bezpośrednio do
grzejnika lub za pośrednictwem sieci
internetowej. Możliwość kontrolowania
poprzez dedykowane aplikacje z dowolnej
lokalizacji, aktualne odczyty temperatury
wyświetlane na ekranie smartphone’a bądź
tabletu, a przede wszystkim oszczędność
energii nawet do 25% to tylko nieliczne
zalety tego inteligentnego systemu.

Ciepła podłoga

Wysokiej jakości koc plażowopiknikowy, podbity aluminium.
Duży rozmiar 180 x 210 cm,
idealny na pikniki z rodziną,
przyjaciółmi lub jako
mata na plażę.
Zastosowanie
folii aluminiowej jako
dolnej warstwy koca
przyczynia się do zwiększenia
jego trwałości i odporności
na wilgoć.
Wierzchnia warstwa z bardzo
miłego i przyjemnego w dotyku
polaru. Koc niezbędny
w trakcie pikników,
podróży, wakacji.

Koc plażowo
-piknikowy gratis :)
Przy zakupie dowolnego produktu
do ogrzewania podłogowego
wraz z regulatorem ELEKTRA OCD5

Maty grzejne
ELEKTRA MD/MG
ELEKTRA WoodTec™

Przewody grzejne
ELEKTRA DM/UltraTec
ELEKTRA VC/VCD

Promocja trwa od 24 kwietnia 2017r.
do wyczerpania zapasów.
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Z dniem 1 stycznia 2018 roku zacznie
obwiązywać rozporządzenie Komisji Unii
Europejskiej dotyczące ekoprojektu dla
produktów związanych z energią m.in.
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń,
ogrzewaczy pojemnościowych itp.
Dyrektywa ERP wraz z rozporządzeniami
jest kontynuacją regulacji 20/20/20.
W świetle przepisów do 2020 roku ma
nastąpić zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20%, równocześnie z redukcją
emisji CO2 o 20%, a zużycie energii
pierwotnej ma zostać zmniejszone o 20%.
Nowe przepisy nie dotyczą elementów
grzejnych, takich jak przewody grzejne

§
§§

Nowe regulacje
i maty grzejne, przeznaczonych do
podłączenia do systemu sterowania.
Producenci sterowników i urządzeń
wyposażonych w wbudowane termostaty
zostali zobligowani do wprowadzenia
zmian pozwalających na dostosowanie
urządzeń do wymogów nowych regulacji.
Rozporządzenie wytycza odrębne wymagania dotyczące ekoprojektu w odniesieniu
do efektywności energetycznej dla
grzejników konwekcyjnych, a odrębne dla
ogrzewania podłogowego.
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Nowy serwis
www.grzejnikiadax.pl

wymagania. Wszystkie wyprodukowane
wcześniej urządzenia, mogą być oferowane
do wyczerpania zapasów magazynowych.
Nowe przepisy dotyczą zamówień na urządzenia wyprodukowane po wejściu w życie
dyrektywy.

Obecnie oferowane regulatory temperatury
z linii OCD4 i OCD5 są wyposażone
w funkcje, dzięki którym już spełniają
wymagania dyrektywy 2009/125/WE oraz
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188.

W związku z nowymi regulacjami ELEKTRA
do końca roku wprowadzi do oferty
urządzenia spełniające restrykcyjne

Wkrótce wznowiona
zostanie promocja
MD Pack.

O szczegółach poinformujemy
w odrębnej korespondencji
oraz na naszej stronie
www.elektra.pl

Podobnie jak jego poprzednia wersja
poświęcony został grzejnikom marki
ADAX oferującej szeroką gamę elektrycznych produktów grzewczych: od prostych
grzejników konwekcyjnych z gamy VP10,
do kompletnych, designerskich systemów
grzewczych sterowanych za pomocą
telefonów komórkowych.

Grzejniki ADAX mogą być używane do
okazjonalnego podgrzewania
pomieszczeń, ale również całorocznie,
jako podstawowy system grzewczy.
Grzejniki są bezpieczne: posiadają
wyłącznik bezpieczeństwa
zabezpieczający przed przegrzaniem,

Dział Marketingu
ul. Kazimierza Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 843 32 82
fax: 22 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl

SREBRNY AS

ZŁOTY KASK

ZŁOTY
MEDALMTP

z automatycznym restartem po odcięciu,
a także charakteryzują się niskimi temperaturami powierzchni grzewczych, co
sprawia, że są w zupełności bezpieczne
dla dzieci.

