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Artyku  promocyjny

Ogrzewanie p aszczyznowe to obecnie jed-
na z najpowszechniej stosowanych metod za-
pewnienia komfortu cieplnego w budynku. 
Powierzchni  grzewcz  mo e by  zarówno pod-
oga, jak i ciany budynku, co zapewnia opty-

malny rozk ad temperatury w pomieszczeniu. 
Dlatego w a nie o ogrzewaniu p aszczyznowym 
mówi si , e jest ekonomiczne oraz komfortowe. 
To co najbardziej istotne w ogrzewaniu p asz-
czyznowym, to fakt e charakteryzuje je du a
bezw adno  cieplna. Pomieszczenia w któ-
rych zamontowane jest takie ogrzewanie maj
tendencj  do d ugiego czasu rozgrzewania si
oraz wych adzania. Dlatego te  bardzo istot-
ny jest dobór odpowiedniej automatyki steru-
j cej przep ywem cieczy do poszczególnych 
p tli ogrzewania pod ogowego. To w a nie za-
awansowana automatyka odpowiedzialna jest 
za uzyskanie optymalnej relacji pomi dzy kom-
fortem cieplnym, a kosztami uzyskania tego
komfortu. Coraz cz ciej spotykamy si  z opi-
ni  ekspertów, którzy twierdz , e ogrzewanie 
p aszczyznowe bez odpowiednich elementów 
steruj cych nie ma racji bytu. Nie jest ono ani 
komfortowe, ani te  ekonomiczne. To w a nie 
dlatego tak istotne jest zastosowanie specjal-
nie dedykowanej automatyki do ogrzewania 
p aszczyznowego. 

Firma SALUS Controls ju  od kilku lat po-
siada w swojej ofercie kompletny, sprawdzony 
system sterowników z serii EXPERT, umo li-
wiaj cy sterowanie ka dym pomieszczeniem 
w domu indywidualnie oraz sterowanie osprz -
tem dodatkowym, takim jak pompa obiegu mie-
szaj cego czy te  modu  w czaj cy/wy cza-
j cy kocio . Na przestrzeni lat in ynierowie 
firmy SALUS Controls nieustannie modyfi-
kowali i ulepszali system sugeruj c si  przede 
wszystkim opini  u ytkowników oraz instala-
torów. Dzi ki temu stworzyli now  seri  regu-

latorów – EXPERT NSB, która doskonale czy 
zdobyte wcze niej do wiadczenie w sterowa-
niu „pod ogówk ” oraz nowoczesny design. 

Baz  systemu EXPERT-NSB jest listwa cen-
tralna KL08NSB. Umo liwia ona pod czenie, 
a  8 regulatorów temperatury oraz posiada wbu-
dowany modu  sterowania kot em oraz pom-
p . Ponadto listw  mo na rozbudowa  o do-
datkowe 4 strefy grzewcze za pomoc  modu u
KL04NSB. Wszystkie pod czone regulatory 
mo na podzieli  na 2 grupy (lub nawet 3, je e-
li korzystamy z modu u KL04NSB). 

Sterowniki dedykowane do listwy KL08NSB 
(KL04NSB) to modele VS30 (wersja programo-
wana) oraz VS35 (wersja dobowa). Obydwa regu-
latory dost pne s  w kolorze bia ym i czarnym, 
oraz przystosowane s  do monta u w standar-
dowej puszce podtynkowej o rednicy 60 mm. 
Ka dy z regulatorów firmy SALUS Controls 
dedykowany do ogrzewania p aszczyznowe-
go, ma system modulacji szeroko ci impulsów 
elektronicznych PWM, który niweluje du  bez-
w adno  ogrzewania p aszczyznowego. Dzi ki 
systemowi PWM si owniki s  odpowiednio 
wcze niej zamykane/otwierane, tak aby niepo-
trzebnie nie przegrzewa  pomieszcze , lub ich 
za bardzo nie wych adza . Ponadto system ten 
zapewnia uzyskanie odpowiedniego komfortu 
cieplnego, poniewa  zadana warto  tempera-
tury jest ca y czas precyzyjnie utrzymywana. 
Regulatory VS30 i VS35 posiadaj  tak e m.in. 

funkcj  ochrony zaworów, która wymusza ruch 
zaworów termostatycznych na rozdzielaczu na-
wet w okresie letnim, tak aby zapewni  ich bez-
awaryjn  prac  w sezonie grzewczym.

Zastosowanie systemu sterowników se-
rii EXPERT-NSB w Twoim domu umo liwi 
Ci przede wszystkim sterowanie ka dym po-
mieszczeniem indywidualnie. Ju  nigdy adne 
z pomieszcze  nie b dzie niepotrzebnie prze-
grzewane, a pomieszczenia w których stale 
przebywasz b d  zawsze posiada y odpowied-
ni  temperatur . Taki rodzaj sterowania ka d
p tl  ogrzewania indywidualnie mo e pozwo-
li  Ci na oszcz dno ci nawet do 35% w ka dym 
sezonie grzewczym!
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Jak wykorzysta  w pe ni zalety ogrzewania p aszczyznowego?

QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Rolna 4 

43-262 Kobielice
tel. 32 700 74 53
fax 32 790 44 85

www.salus-controls.pl
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