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ELEKTRA

WoodTec™
Pack
Przypominamy o trwającej promocji
pakietów WoodTec2™ Pack składających
się z jednostronnie zasilanych folii
grzejnych ELEKTRA WoodTec2™ oraz
programowalnych regulatorów
temperatury ELEKTRA ELR20.

Promocja!
zestaw elektrycznego
ogrzewania podłogowego

ELEKTRA
WoodTec2™Pack

Folie grzejne ELEKTRA WoodTec2™ z regulatorem programowalnym w zestawie
umożliwiają szybką instalację ogrzewania
podłogowego. Służą jako uzupełniający
(WoodTec2™ 70) lub podstawowy
(WoodTec2™ 140) system grzewczy.
Regulator ELEKTRA ELR20 pozwala na
precyzyjne osiągnięcie pełnego komfortu
cieplnego dzięki możliwości zaprogramowania
aż 6 zdarzeń w ciągu doby.

I N F O R M A C J E

ELEKTRY
film

ControlTec
Smart
SMC
strony 4-5

Więcej informacji na www.elektra.pl
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Nowe przewody grzejne

ELEKTRA

VCD

7

Rosnące wymagania techniczne dotyczące obniżenia
wartości zapotrzebowania budynków
na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania,
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz oświetlenia i związane z tym koszty,
są przyczyną większego zainteresowania
oraz poprawy świadomości inwestorów
w kwestii izolacji, wentylacji oraz
właściwego doboru systemu
Sprostanie obecnym wymaganiom
ogrzewania.
dotyczącym efektywności energetycznej

ć!
ś
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budynku lub inwestycja w rozwiązania
ponadstandardowe jak w przypadku
domów pasywnych lub zero
energetycznych, powoduje ciągłe dążenie
do zmniejszania zapotrzebowania na
ciepło i ogólnego zużycia energii w takich
budynkach, co przekłada się bezpośrednio
na zmniejszenie mocy systemu
grzewczego. Przewody grzejne ELEKTRA
VCD o mocy jednostkowej 7 W/m są
optymalną konstrukcją odpowiadającą na
potrzeby nowoczesnych i ekologicznych
projektów spełniających nie tylko WT2021,
ale również wspomnianych i coraz częściej
spotykanych budynków o standardach
pasywnych i zero energetycznych.

Z kilkuletniej praktyki wsparcia projektowego i wykonawczego w tym zakresie
często wynika, że moc jednostkowa
przewodów VCD 10 w domach o
standardzie lepszym niż energooszczędny
jest za wysoka, co powoduje przewymiarowanie systemu ogrzewania pod kątem
mocy lub niewłaściwy rozkład temperatury
na powierzchni posadzki, a co za tym idzie
straty w eksploatacji lub komforcie. Na
podstawie tych doświadczeń wnioski
nasunęły się same, a decyzja o obniżeniu
mocy klasycznego przewodu do
podłogówki o 30% w stosunku do VCD 10
okazała się kluczowa.
Przewód grzejny ELEKTRA VCD7
dostosowany do nowych wymagań, trafił
do oferty firmy z dużym prawdopodobieństwem, że stanie się standardem
podstawowego ogrzewania podłogowego. Dodatkowo taki rodzaj ogrzewania,
doskonale wpisuje się w coraz bardziej

popularny model wykorzystania energii
elektrycznej pochodzącej z przydomowych
instalacji fotowoltaicznych i przy
zachowaniu poziomu rozwoju
akumulatorów energii elektrycznej
z pewnością pozwoli w przyszłości na
osiągnięcie samowystarczalności
energetycznej budynków. Inwestor po
podjęciu decyzji o inwestycji w elektryczne
ogrzewanie podłogowe, oparte na
przewodach ELEKTRA VCD 7, dla budynku
zgodnego w nowymi wymaganiami
technicznymi, może liczyć na:
•
bezemisyjne źródło ciepła,
spełniające wymogi dotyczące
ochrony środowiska
•
niskotemperaturowy system
ogrzewania o pionowej
charakterystyce rozkładu ciepła
bliskiej idealnej
•
optymalny rozkład temperatury na
powierzchni posadzki
•
optymalną moc ogrzewania

•

•
•

•

•

dostarczoną do pomieszczeń
najniższe koszty inwestycji w
stosunku do opartych o inne
założenia konstrukcyjne
doskonałą kompatybilność z OZE
jak ogniwa PV
idealne uzupełnienie pomp ciepła
w przypadku wystąpienia niskich
temperatur, niezależnie od dolnego
źródła ciepła pompy lub jako
dodatkowy system, dający efekt
ciepłej podłogi
łatwości, precyzji sterowania
i decentralizacji systemu ogrzewania,
co ma wpływ na zmniejszenie
zużycia energii i obniżenie kosztów
eksploatacji
prostotę, bezawaryjność, najwyższą
sprawność oraz długowieczność
systemu

Złote Laury
M
Wersja
zastąpiła sterowniki ELEKTRA
OCD5 oraz OWD5
Jedną z najnowszych zmian
związanych z designem jest zastąpienie
sterowników ELEKTRA OCD5 oraz OWD5
wersją „M” o kwadratowym designie,
która pozwoli na kompatybilność
z poszerzoną gamą osprzętu dostępnego
na rynku, a także zwiększy możliwość
montażu we wspólnej ramce
z przełącznikiem oświetlenia większości
producentów.

Nowe wersje
regulatorów
ELEKTRA
MWD5 WiFi
i MCD5
posiadają
takie same funkcje
jak ich poprzednicy.
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Zapraszamy
do obejrzenia filmu
przedstawiającego

Najnowszej generacji regulator
ELEKTRA ControlTec Smart SMC
przeznaczony do sterowania
systemami grzewczymi
do ochrony przed śniegiem i lodem.

Wyposażony
w innowacyjną
funkcję
automatycznego
dostosowania mocy
grzałki czujników
wilgoci
do aktualnie
panujących
warunków
atmosferycznych
wraz z możliwością
dostrojenia charakterystyki pracy.
Łącze internetowe umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu.

https://youtu.be/NNPhxF5nBtw
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Zrealizowana w Tarnowie
inwestycja Centrum Sztuki Mościce
postawiła przed nami nowe wyzwania.
Z jednej strony należało wykonać
instalację systemu ogrzewania dachu, aby
zabezpieczyć budynek odwiedzających
przez ewentualnymi skutkami silnych
opadów śniegu i oblodzenia.
Wybór padł na stałooporowe
przewody grzejne ELEKTRA VCDR, które
z powodzeniem znoszą trudy eksploatacji
w takich warunkach, dzięki powłoce
odpornej na promieniowanie UV.
Znacznie trudniejszym zadaniem
okazał się jednak wybór odpowiedniej
technologii montażu całej instalacji,
bowiem oprócz kwestii wieloletniej
trwałości inwestor postawił przed nami
dwa dodatkowe zadania. Chodziło o takie
dopasowanie listew montażowych, aby
zarówno kształtem, jak i kolorem nie
odbiegały wyglądem od poszycia.

W tym celu zastosowano samoprzylepne
płaskowniki ELEKTRA RT-L500-S-AL, które
zostały polakierowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Te wszechstronne elementy mocujące
nadają się do klejenia na wielu różnych
powierzchniach. Wysokiej jakości taśma
pozwala na pracę w ekstremalnych
warunkach zachowując parametry nie
tylko zimą, ale również latem, gdzie na
dachu mogą pojawiać się naprawdę
wysokie temperatury.
Mogą one służyć nie tylko jako
uchwyty do dachów, ale również koryt
dachowych, rynien oraz gzymsów.
Możliwe jest skracanie lub fragmentacja
płaskowników, aby wpasować odpowiedni wymiar miejsca do ułożenia.

Mościce

centrum sztuki

Mościce
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wizualizacja Inwestora

skysawa.pl

Kompleks
Biurowo
-Handlowy

Rozbudowa
Centrum
Handlowego Janki
Janki to znane miejsce zakupowe dla
mieszkańców południowej części
Warszawy, ale również Piaseczna,
Pruszkowa i wielu innych mniejszych
miejscowości.

Wprawdzie zima w tym roku nie
wszędzie pokazała swoje pełne
możliwości, jednak pogoda potrafi
zaskoczyć, a prowadzenie prac
konstrukcyjnych zobowiązuje do
dotrzymania terminów.
Opóźnienia wywołane czynnikiem
pogodowym na wczesnych etapach
budowy mogą być eliminowane przez
podjęcie jednej prostej decyzji o instalacji
przewodów grzejnych zabezpieczających
świeżą mieszankę betonową w całym
procesie pielęgnacji betonu. Wpływ niskich

temperatur na niezwiązany beton
w związku z dużą zawartością wody
skutkuje obniżeniem lub całkowitą utratą
wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, a koszty związane z przestojem na
budowie lub karami umownymi za
niedotrzymanie terminu realizacji mogą
być wielokrotnie większe od kosztów
przewodów grzejnych i eksploatacji
systemu. Dlatego korzystając z doświadczeń krajów skandynawskich, gdzie
typowy sezon budowlany trwa bardzo
krótko, a konieczność prowadzenia prac
budowlanych poza nim wymusiła
poszukiwanie funkcjonalnych rozwiązań,
zaprojektowany został odpowiednio
zoptymalizowany pod tym kątem,
system pielęgnacji betonu oparty na
przewodach grzejnych ELEKTRA BET.
Dobrym przykładem na wykorzystanie
tego typu rozwiązania jest projekt
budynku biurowego klasy A – SKYSAWA,

Rozbudowa centrum handlowego
poniosła za sobą konieczność częściowego
zabezpieczenia dachu przez możliwymi
skutkami opadów śniegu.
W 2021 roku firma POLTERMS
przeprowadziła niezbędne prace
instalacyjne na obiekcie, gdzie na
powierzchni 250 m2 zostały
zainstalowane przewody ELEKTRA
TuffTec™ o łącznej mocy 75,3 kW.

Dach został wykończony pokryciem
bitumicznym, przewody TuffTec™ idealnie
nadały się w tym wypadku, gdyż są one
całkiem odporne na substancje zawarte
w bitumach, stąd mocowanie na taśmach
montażowych bez konieczności dystansowania przewodów od powierzchni dachu.

Nad prawidłowym działaniem systemu
czuwa system sterowania
oparty na detekcji wilgoci i temperatury.

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

gdzie w zeszłym sezonie zainstalowano
ponad 700 szt. przewodów grzejnych
ELEKTRA BET 40/1360 o łącznej długości
26 tys. metrów i całkowitej mocy
instalacji ponad 1MW.

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

