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Najnowszej generacji regulator
ELEKTRA ControlTec Smart SMC
przeznaczony do sterowania systemami
grzewczymi do ochrony przed śniegiem
i lodem jest już dostępny.
Regulator sterujący zewnętrznymi
systemami grzejnymi o wielokrotnie
większej mocy w porównaniu do
systemów wewnętrznych jest kluczowym
elementem każdego systemu, gdyż jego
funkcjonalność decyduje zarówno o
kwestiach bezpieczeństwa, jak również o
znacznych kosztach eksploatacji systemu.
Dlatego przy projektowaniu nowego
urządzenia ControlTec Smart SMC wzięto
pod uwagę wiele kwestii związanych np.
z szybkim, zdalnym dostępem do funkcji

regulatora, możliwość administracji systemem
przez instalatora, zapis zdarzeń, jak również
możliwość konfiguracji parametrów czujników
w celu lepszego dostosowania działania
regulatora do warunków lokalnych. Regulator
oferuje następujące funkcje wśród, których
większość jest niedostępna w konkurencyjnych
systemach sterowania:
•
wykrywanie opadu śniegu i marznącego
deszczu oraz pomiar temperatury
w dwóch niezależnych strefach grzejnych

dokończenie
na następnej
stronie
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•

z możliwością sprzężenia, po którym
regulator może pracować w oparciu
o dane z jednego lub dwóch czujników wilgoci. Regulator obsługuje
czujniki wilgoci do rynien i podjazdów
oraz czujniki temperatury
funkcja odcięcia systemu grzejnego
w niskich temperaturach
funkcja ręcznego i zdalnego
załączenia systemu
funkcja ręcznego i zdalnego
uśpienia systemu
regulacja mocy wbudowanej grzałki
czujnika wilgoci w celu zapobiegania
negatywnym efektom utrudniającym
właściwe uruchomienie systemu
ogrzewania takim jak „iglo” nad
czujnikiem przy nagłych opadach
dużej ilości śniegu oraz podniesienia
temperatury wokół czujnika przy
długotrwałym braku opadów atmosferycznych

System ogrzewania będzie bardziej
optymalnie pracował, a jego obsługa
zajmie mniej czasu i wyeliminuje
niepotrzebne wizyty u inwestorów.
•

•

•

wbudowany moduł WiFi oraz port
Ethernet do podłączenia sieci
w miejscach o złym zasięgu WiFi
dające możliwość obsługi regulatora
za pomocą przeglądarki na dowolnym
urządzeniu praktycznie wszędzie,
gdzie jest dostęp do Internetu
sygnalizacja stanu pracy i błędów za
pomocą diod LED, wyświetlacza oraz
zdalna przez przeglądarkę internetową
sygnalizacja błędów wewnętrznych,
awarii czujnika oraz błędów sieci za
pomocą przekaźnika bezpotencjałowego

•

•

•

po zarejestrowaniu regulatora, na
www.smc.elektra.eu dostępne są
funkcje zmiany konfiguracji, aktywacji
i wyłączenia systemu, sygnalizacja
stanu pracy i błędów jak również
automatyczna aktualizacja oprogramowania. Regulator prowadzi stały
zapis danych statystycznych z pracy
systemu oraz dziennik zdarzeń
możliwość zarządzania wieloma
regulatorami użytkowników przez
konto instalatora
zintegrowane zdalne zarządzanie
regulatorami użytkownika w wielu
lokalizacjach za pomocą jednego
konta użytkownika.

Przy odpowiednim podłączeniu czujników
wilgoci ETOG-56T, ETOR-55 oraz czujnika
temperatury ETF-744 istnieje możliwość
niezależnego sterowania dwoma różnymi
obszarami np. rynny i zjazd do garażu.

ETOG-56T
czujnik wilgoci zintegrowany
z czujnikiem temperatury
oraz tuleja montażowa
ETOK-T

Regulator wyposażony jest w moduł WiFi
oraz port Ethernet dzięki czemu istnieje
możliwość aktualizacji oprogramowania
oraz zdalnej obsługi za pomocą
przeglądarki internetowej przy użyciu
konta instalatora lub użytkownika.

ETOR-55
czujnik wilgoci

ETF-744/99
czujnik temperatury

Wyposażony
w innowacyjną
funkcję
automatycznego
dostosowania
mocy grzałki
czujników wilgoci
do aktualnie
panujących
warunków
atmosferycznych
wraz
z możliwością
dostrojenia
charakterystyki
pracy.

Zalety
regulatora

zdalne załączanie
systemu

zdalne uśpienie
systemu

AUTOMATYCZNA
AKTUALIZACJA

zapis danych
statystycznych

obsługa za pomocą
przeglądarki internetowej

możliwość zarządzania
regulatorami użytkowników
przez instalatora
w różnych lokalizacjach
sygnalizacja stanu pracy
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Wraz z początkiem roku 2021 weszły nowe
przepisy dotyczące wymagań technicznych
efektywności energetycznej dla nowych projektów
budynków mieszkalnych.
Zaostrzenie wymagań jest
podyktowane sukcesywnym wdrażaniem
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010
roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.

nie sprawności wentylacji oraz odzysku
ciepła, poprawę sprawności systemów
ogrzewania i inwestycje w systemy
miejscowego wytwarzania ciepła w
budynku wykorzystujące energię
słoneczną, wiatrową lub geotermalną.

Dotychczasowa maksymalna wartość
wskaźnika EP czyli nakładów
nieodnawialnej energii pierwotnej
poniesionych na dostarczenie nośników
energii do budynków mieszkalnych
(przykład dla budynku jednorodzinnego)
wynosił 95 kWh/(m2*rok).

Aby zrekompensować wyższe nakłady
inwestycyjne ponoszone na izolację
przegród i zakup materiałów o lepszych
współczynnikach przenikania ciepła (Uc)
wielu inwestorów rozważa wybór
elektrycznego ogrzewania podłogowego
jako tańszej inwestycyjnie alternatywy dla
innych bardziej kosztownych i skomplikowanych w eksploatacji systemów.

Od 1 stycznia wskaźnik EP został
obniżony do 70 kWh/(m2*rok). Oznacza
to, że realizacja nowych projektów
domów będzie się wiązać ze zmniejszaniem strat ciepła budynków poprzez
poprawę izolacyjności przegród, drzwi,
okien, poprawę szczelności i zwiększe-

Ogrzewanie podłogowe, które jest
systemem niecentralnym, pozwala na
precyzyjne wytworzenie odpowiedniej
ilości ciepła, co wydatnie przekłada się
na znikome koszty eksploatacji.

Nie bez znaczenia jest również fakt,
że sposób wytworzenia ciepła i precyzja
z jaką można ustawiać temperaturę
w pomieszczeniach, przy wykorzystaniu
elektrycznej podłogówki pozwala na
osiągnięcie maksymalnego komfortu
termicznego.
Dużą rolę odgrywa inwestycja w
instalację fotowoltaiczną, która
pozwala na dodatkowe obniżenie
kosztów eksploatacji elektrycznego
ogrzewania podłogowego.

Tak więc przy stosunkowo najniższych
nakładach inwestycji otrzymujemy system
o niemal 100% sprawności, bezobsługowy
(gwarancja 20 lat) i pozwalający na
precyzyjne sterowanie, który idealnie
współpracuje z systemami PV.

Złote Laury
Najbardziej przekonujące
godło promocyjne w Polsce,
jeden z istotnych wyznaczników
w podejmowaniu decyzji zakupowych,
godło, któremu ufają Klienci.
Laur Konsumenta to znany od kilku lat
plebiscyt, wyróżniający liderów jakości i
innowacyjności w swojej branży, od lat
cieszący się nieustającym powodzeniem.
Najbardziej przekonujące godło
promocyjne w Polsce, jeden z istotnych
wyznaczników w podejmowaniu decyzji
zakupowych, godło, któremu ufają
Klienci.

Produkty marki ELEKTRA również
w 2020 roku okazały się być najlepsze,
zdobywając w plebiscycie złote godło
– Laur Konsumenta 2020 w kategorii
Ogrzewanie Podłogowe.
Poza złotym Laurem firmie przyznano
dodatkowe wyróżnienie Grand Prix z
uwagi na niesłabnące zaufanie Klientów w
sondażach. To wspaniały prezent
podsumowujący 35-lecie firmy ELEKTRA,
która w 2020 roku obchodziła jubileusz.
ELEKTRA po raz kolejny zdobyła uznanie w
oczach swoich Klientów i zdobyła Laur
Klienta 2021 w kategorii Ogrzewanie
Podłogowe. Organizator plebiscytu co
roku przyznaje specjalne wyróżnienia dla
firm, których marki wyróżniają się
wieloletnią lojalnością respondentów w
oddawaniu głosów podczas sondażu Laur
Konsumenta/Laur Klienta. W niezwykle
trudnym roku pandemii koronawirusa,
konsumenci podobnie jak w ubiegłych
latach obdarzyli markę ELEKTRA uznaniem
i zaufaniem.
To dla nas ogromna radość i motywacja do
kolejnych działań.
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zmiany

ELEKTRY

w typoszeregu

ADAX ECO
Basic

Przewody Grzejne ELEKTRA TuffTec™
typ

Typoszereg
przewodów
grzejnych
ELEKTRA
TuffTec™
został
wzbogacony
o kilka nowych
pozycji.

długość
[m]

moc
[W]

TuffTec™ 30/290

9,5

290

TuffTec™ 30/465

15,5

465

TuffTec™ 30/640

21,0

640

TuffTec™ 30/980

33,0

980

TuffTec™ 30/1230

40,0

1230

TuffTec™ 30/1580

53,0

1580

TuffTec™ 30/1920

64,0

1920

TuffTec™ 30/2110

70,0

2110

TuffTec™ 30/2520

83,0

2520

TuffTec™ 30/2710

90,0

2710

TuffTec™ 30/3030

100,0

3030

TuffTec™ 30/3320

110,0

3320

TuffTec™ 30/3650

122,0

3650

TuffTec™ 30/3900

130,0

3900

TuffTec™ 30/4260

142,0

4260

z elektronicznym, programowalnym
termostatem

!

Elektryczne grzejniki naścienne serii ADAX
ECO KET to proste, stylowe i oszczędne
grzejniki do wszystkich typów pomieszczeń.
Niezawodny elektroniczny termostat
programowalny i precyzyjna regulacja
temperatury sprawiają, że grzejnik ECO
Basic idealnie nadaje się do ogrzewania
pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych
i innych. To doskonały wybór, jeśli szukamy
niezawodnego urządzenia grzewczego o nowoczesnym designie. Wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, włącznik/wyłącznik oraz elektroniczny termostat

!
!

Więcej informacji
można znaleźć na :
www.grzejnikiadax.pl

Zalety grzejników
ADAX ECO:
programowalny. Łatwa instalacja dzięki
zdejmowanym wspornikom, nie spala
kurzu i nie wysusza powietrza. W zestawie
z kablem i wtyczką. Dostępne modele o
mocy 250 W z panelem czołowym ze szkła
oraz o mocy 250, 400, 600, 800, 1200,

1400 i 2000 W z panelem czołowym z blachy stalowej. Zakres temperatury termostatu 5-35°C, klasa ochrony IP24, podwójna
izolacja.

•
•
•
•

Gwarancja 5 lat.

•
•

energooszczędne, wydajne ogrzewanie
proste w obsłudze
łatwe w instalacji
nie spalają cząstek kurzu obecnego
w powietrzu
posiadają zabezpieczenie przed
przegrzaniem
bezgłośna praca
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Najnowocześniejszy

salon

Mercedes-Benz
w Polsce
Takim mianem został określony salon
budowany w podwarszawskiej
miejscowości Janki. Nowy obiekt
dedykowany jest samochodom
osobowym, zgodnie z najnowszymi
standardami marki.

Tworzenie projektu wraz z późniejszymi
konsultacjami z wykonawcą oraz ich
skrupulatność są nieodzownym elementem przy realizacji tego typu zadań.

Do dyspozycji jest ekspozycyjna przestrzeń zewnętrzna
wraz z rampą wjazdową, gdzie zainstalowany został system
ochrony przed śniegiem i lodem oparty na przewodach
stałooporowych ELEKTRA VCD o łącznej mocy 62 kW.
Instalacja na etapie projektowania została dostosowana
do złożonego systemu odwodnień poprzez zastosowanie
28 obwodów grzejnych.
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Parking
samochodowy

Designer Outlet
Warszawa

Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Takim hasłem kierowali się inwestorzy
liczącego cztery kondygnacje parkingu
na 400 samochodów.
Na obiektach tego typu ekspozycja
oraz brak ochrony przed wiatrem stanowią
duże ryzyko zamarznięcia wody w instalacjach rurociągowych oraz pojawienie się
oblodzenia. Zabezpieczone instalacje
rurociągowe zostały dodatkowo
wzbogacone o rezerwowe przebiegi
przewodów samoregulujących ELEKTRA
SelfTec®.
Przewidziane regulatory temperatury
bezobsługowo uruchomią dodatkowe
obwody, a funkcja komunikacji poprzez
system BMS umożliwia ciągły monitoring
mierzonych parametrów.

Zabezpieczenie rurociągów przed
zamarzaniem: ułożono 1750 metrów przewodów samoregulujących + obwody
rezerwowe (sumarycznie 3500 m przewodów samoregulujących o łącznej mocy
65 kW).

System przeciwoblodzeniowy ramp:
ogrzewanie pasów pod koła o szerokości
80 cm na trzech rampach wjazdowych przy
wykorzystaniu stałooporowych przewodów grzejnych ELEKTRA TuffTec™ o łącznej
mocy ponad 40 kW.
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Instalacja w Centrum

Handlowym Janki
Tegoroczna zima pokazała pazur
i udowodniła, że przygotowany znaczy
ubezpieczony.

centrum diagnostyki
Rozpoczęła się budowa nowego
laboratorium Regionu CentralnoWschodniego przy ul. Jutrzenki w
Warszawie.
Stołeczną siedzibę DIAGNOSTYKI
zaprojektowała pracownia Archimed,
specjalizującą się w skomplikowanych
obiektach medycznych.
Inwestycja została zlokalizowana przy
węźle Południowej Obwodnicy Warszawy
i będzie pierwszym budynkiem w nowo
wyznaczonej linii zabudowy, tworząc
pierzeję ulicy Jutrzenki. Frontowa fasada
będzie prostą kompozycją ze stali i szkła –
szerokie przeszklenia naprzemiennie
z białymi pasami paneli aluminiowych
wyznaczą obrys trzech głównych
kondygnacji funkcjonalnych. Piętro
biurowe na ostatniej kondygnacji zostanie
wycofane względem linii zabudowy
i podniesione w celu uzyskania maksymalnej powierzchni okien.

Na czterech kondygnacjach nadziemnych znajdzie miejsce specjalistyczne
pracownie laboratorium, centrum pobrań
oraz pełne zaplecze administracyjne. Garaż
podziemny pomieści niemal 100
samochodów. Fragment dachu zostanie
przeznaczony na taras – pełne zieleni
miejsce wypoczynku i integracji pracowników.
powierzchnia całkowita budynku
14 500 m2
powierzchnia użytkowa
13 200 m2
powierzchnia zabudowy
3 030 m2
wysokość 12 m
liczba kondygnacji nadziemnych /
podziemnych: 4/1
liczba miejsc parkingowych: 157
(94 podziemne, 63 naziemne)
Budynek zaprojektowano według
najnowszych standardów bezpieczeństwa, między innymi w garażach

wykonana została instalacja hydrantowa, która jest zabezpieczona przewodami grzejnymi ELEKTRA SelfTec®PRO 20.
W planach jest wykonanie również
instalacji zabezpieczającej zbiorniki
wyrównawcze instalacji hydrantowych
i ogrzewanie wjazdów do garażu.
Podczas pracy nad projektem
wykorzystano technologię BIM, co
pozwoliło na szybką koordynację między
branżami. Od wczesnych modeli
koncepcyjnych – po dokumentację
wykonawczą trójwymiarowy model
komputerowy służył wszechstronnym
konsultacjom. Pozwoliło to zwłaszcza
w ustaleniu optymalnych ustawień dla linii
technologicznych laboratorium. Po
zakończeniu inwestycji, w budynku przy
Jutrzenki rozpocznie pracę największa linia
analizatorów w tej części Europy,
z możliwością dalszej rozbudowy struktur
badawczych. Docelowo zapewni ona
wydajność realizacji ponad 40 tysięcy
badań dziennie.

Pamiętamy tragiczne skutki katastrofy
w Katowicach w 2006 roku, gdzie
nagromadzony na dachu hali śnieg
doprowadził do zawalenie budowli
wystawienniczo handlowej.
Przystępując do rozbudowy centrum
handlowego Janki, inżynierowie w porę
przewidzieli taki scenariusz i siłami firm
ELEKTRA oraz POLTERMS zaprojektowali
instalację ochrony dachu przed śniegiem
i lodem.
Instalacja wykonana na
powierzchni ok 700m2 i mocy 210 kW
już udowodniła swoją przydatność.
Wykonana została na bazie przewodów
grzejnych ELEKTRA TuffTec™ – dedykowanych do pokryć dachowych wykonanych z bitumu. Specjalna konstrukcja
i zastosowane materiały pozwalają na
zastosowania w najbardziej trudnych

warunkach.
Przewody są odporne na promieniowanie
UV, wysoką temperaturę ekspozycji oraz
wspomniane wyżej bitumy. Mogą z powodzeniem być instalowane na dachach
krytych papą jak również membranami,
a jako ogrzewanie ciągów komunikacyjnych wytrzymują temperatury gorącego asfaltu, mogą być więc stosowane
przy wykonywanych w tej technologii
chodnikach czy podjazdach.
Instalację w Centrum Handlowym
Janki uzupełnia system sterowania oparty
na detekcji wilgoci i temperatury, co do
minimum ogranicza czas działania
systemu, a co za tym idzie wydatki związane z jego pracą.
Takie rozwiązanie to jednorazowy
wydatek, w odróżnieniu od akcji zrzucania
śniegu z dachów, które mogą być wielokrotnie powtarzane w czasie całego
sezonu zimowego. Do tego ogrzewanie
jest autonomiczne i nie wymaga jakichkolwiek ludzkiej ingerencji w jego działanie.

ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021

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

SREBRNY AS

ZŁOTY KASK

ZŁOTY
MEDAL MTP

GAZELE BIZNESU
2006, 2007, 2008, 2012, 2018, 2019

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

