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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Systemów wodnego ogrzewania p aszczyzno-
wego jest bardzo wiele, ale tylko nieliczne po-
siadaj  rury, prowadz ce wod  grzewcz , wy-
konane ze sprawdzonej od pokole  w bran y
ciep owniczej miedzi. W przypadku sytemu 
ogrzewania p aszczyznowego cuprotherm®

firmy Wieland, najwa niejszy element, rura 
grzewcza wykonana jest z miedzi:
l cuprotherm.plus® w pomara czowym p asz-

czu ochronnym z tworzywa sztucznego PCV;
l cuprotherm CTX® cienko cienne rury mie-

dziane z trwale zespolon  os on  z tworzy-
wa sztucznego PE-RT w kolorze bia ym.

W przypadku rury miedzianej, p aszcz ochron-
ny z tworzywa sztucznego, który praktycznie 
nie ogranicza przewodzenia ciep a, chroni j
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wp y-
wami chemicznymi z zewn trz, umo liwia 
niezak ócone wyd u anie i kompensacj  ter-
miczn  na ukach.
System cuprotherm® to „nowa jako ” ogrze-
wania p aszczyznowego opartego na przewo-
dach miedzianych. Tradycja i nowoczesno ,
to dwa poj cia, które w przypadku systemu 
ogrzewania p aszczowego cuprotherm® do-

skonale si  uzupe niaj . Miedziane rury cu-
protherm® to z jednej strony doskona a rura 
rdzeniowa, z drugiej za  materia , który daje 
si wietnie uk ada . Dzi ki specjalnym pro-
cesom produkcyjnym (rury zwini te w kr gu), 
system odznacza si  wyj tkow  plastyczno-
ci , rury mo na bez wysi ku odwija  i uk a-

da . Wydajno  cieplna rur grzewczych cu-
protherm® potwierdzona jest certyfikatem 
i zgodna z norm  EN 1264. 
Decyduj c si  na wybór systemu ogrzewa-
nia p aszczyznowego, powinni my zwróci
szczególn  uwag  na materia , z którego wy-
konane s  przewody grzewcze. Zastosowane 
rozwi zanie powinno w pe ni gwarantowa
niezawodne i pozbawione ryzyka u ytkowa-
nie przy praktycznie nieograniczonej ywotno-
ci. Bior c po uwag , e uszkodzenia w trwale 

zabudowanej w posadzce rurze s  trudne do 
zlokalizowania, a koszty usuni cia awarii bar-
dzo wysokie. Spe nienie powy szych wyma-
ga  w pe ni gwarantuje system cuprotherm®.
Mied  w technice grzewczej stosowana jest 
od dziesi cioleci, nie zdarzy o si , aby prawi-
d owo wykonana instalacja grzewcza uleg a
uszkodzeniu. Do najwa niejszych zalet rur 
miedzianych zaliczamy:
l brak oznak starzenia;
l gazoprzepuszczalno  równa zero;
l plastyczno ;
l bark napr e  po wykonaniu gi cia;
l uniwersalne zastosowania;
l odporno  na niskie i wysokie temperatury,
l bezproblemowa, pewna i atwa technika 

cze .
Cuprotherm® to kompletny system, do kupie-
nia u jednego sprzedawcy. Wszystkie akceso-
ria systemowe s  sprawdzone i dopasowane. 
Rodzaj uk adu konstrukcyjnego okre lany jest 
jako tzw. system mokry: jastrych bezpo rednio 
otacza rur , co wp ywa korzystnie na przeka-

zywanie ciep a. Rury uk adane s  bifilarnie 
tzn. naprzemiennie: zasilaj ca – powrotna, za-
pewnia to równomiern  temperatur  posadz-
ki. Monta  mo na wykonywa  nawet przy ni-
skich temperaturach otoczenia, po u o eniu 
p tli rura nie spr ynuje, nawet tak prozaicz-
na sprawa jak wywiercenie otworu w pod odze 
lub cianie nie wi e si  z ryzykiem uszkodze-
nia rury, któr  mo emy zlokalizowa  za pomo-
c  detektora do wykrywania miedzi. 
O niezawodno ci systemu cuprotherm® mo e
wiadczy  fakt, e zosta  on zamontowany 

w tak presti owych obiektach jak: Zamek 
Królewski na Wawelu, Muzeum Collegium 
Maius, Sala Posiedze  – Klasztor Ojców 
Paulinów na Jasnej Górze, Terminal przylo-
tów – Port Lotniczy Balice, Obiekty sakralne 
i wiele, wiele innych.

Wodne ogrzewanie p aszczyznowe (pod ogowe i cienne) nale y do typu ogrzewania niskotemperaturo-
wego wielkop aszczyznowego. Cechuje je ekonomiczne wykorzystanie energii co przek ada si  na: wysoki 
komfort cieplny ze wzgl du na korzystny i równomierny rozk ad temperatur, mo liwo  korzystania 
z alternatywnych róde  ciep a (pompy ciep a, kot y kondensacyjne, kolektory lub absorbery energii 
s onecznej), mo liwo  utrzymywania temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach ni szej 
o ok. 2°C ni  przy ogrzewaniu grzejnikowym (przy tym samym odczuciu komfortu), czysto  – bez kurzu 
i brudu na grzejnikach, brak pr dów konwekcyjnych powietrza, zdolno  samoregulacji.

System cuprotherm®
– niezawodne ogrzewanie pod ogowe na dzi  i jutro!
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