
133

Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 5/2012

MATEC to grupa urz dze  stanowi cych 

ród a ciep a w elektrycznych systemach 

ogrzewania pod ogowego. G ówne produk-

ty grupy to maty grzejne o mocy 150 W/m² 

oraz regulatory temperatury. Producentem 

urz dze  ogrzewania pod ogowego jest firma 

CET posiadaj ca ponad 20-letnie do wiad-

czenie w produkcji kabli i przewodów ni-

skopr dowych.

Elektryczne maty grzejne to jeden z naj-

prostszych w monta u systemów ogrzewania 

pod ogowego. Stosowany jest w budownictwie 

mieszkaniowym i przemys owym. Zapewnia 

on relatywnie szybki komfort cieplny poprzez 

równomierny rozk ad temperatury w dogrze-

wanych pomieszczeniach (np. azienka, wia-

tro ap, kuchnia, sypialnia). W systemach tych 

wraz z matami grzejnymi wspó pracuj  re-

gulatory temperatury, które w sposób precy-

zyjny steruj  i kontroluj  temperatur  w po-

mieszczeniach oraz ograniczaj  bezw adno

ciep a. 

Odpowiednie zaprogramowanie regulato-

rów pozwala na sterowanie wytwarzanym 

przez maty grzejne ciep em w sposób ener-

gooszcz dny. Oszcz dno  energii mo na 

uzyska  poprzez nastaw  kilku poziomów 

temperatur w odpowiednio rozplanowanych 

odst pach czasowych. Elektryczne ogrzewa-

nie pod ogowe jest dobrym rozwi zaniem 

zw aszcza w okresie zimowo-wiosennym oraz 

letnio-jesiennym, gdy centralne ogrzewanie 

w blokach wielorodzinnych jeszcze nie dzia a,

a uruchamianie kot ów grzewczych w domach 

jednorodzinnych jest jeszcze nieop acalne. 

Aby zniwelowa  skutki ni szej temperatury 

w a ciwej dla wymienionych okresów miesz-

ka cy staraj  si  dogrzewa   pomieszczenia 

w ró ny sposób np. za pomoc  elektrycznych 

grzejników, nawiewów, co niestety generu-

je du e koszty przynosz c niewielki efekt. 

Zupe nie inaczej jest w przypadku elektrycz-

nego ogrzewania pod ogowego. Dobrze prze-

my lany projekt, a nast pnie w a ciwe wy-

konanie instalacji elektrycznego ogrzewania 

pod ogowego oraz odpowiednie zaprogramo-

wanie regulatorów zapewnia komfort ciepl-

ny przez ca y rok przy niewielkich kosztach 

eksploatacji.

Po podj ciu decyzji o instalacji elektryczne-

go ogrzewania przychodzi czas na wybór typu 

maty oraz marki urz dze  grzejnych i steruj -

cych. Jakimi kryteriami nale y si  kierowa

i na co zwróci  uwag  by ogrzewanie dzia a-

o jak najd u ej? Podstawowa kwestia to d u-

go  okresu gwarancji, którym obj te s  maty 

grzejne, nie powinien by  krótszy ni  8 lat. 

Sama mata grzejna jest urz dzeniem, które-

go ród em ciep a jest drut oporowy pracu-

j cy w odpowiednio zaprojektowanej i okre-

lonej normami konstrukcji izolacji i ekranu. 

Trudno tu si  dopatrywa , która marka oferu-

je lepszy przewód grzejny. W tym przypadku 

nale y wzi  pod uwag  wspomniany wcze-

niej okres gwarancji oraz sposób jej rozpa-

trywania.  Ka dy producent, b d  dystrybutor 

systemów ogrzewania pod ogowego powinien 

precyzyjnie okre li  wytyczne instalacji sys-

temu ogrzewania. Brak takich wytycznych za-

wartych w karcie gwarancyjnej mo e rodzi

pewne obawy co do pozytywnego rozpatrze-

nia ewentualnej reklamacji w ramach obo-

wi zuj cej gwarancji. Ostatnim, do  istot-

nym aspektem przy wyborze elektrycznych 

systemów grzewczych jest wyposa enie kom-

pletu maty grzejnej. Opakowanie powinno 

zawiera  wszystkie elementy niezb dne do 

zainstalowania i uruchomienia ogrzewania 

pod ogowego. Warto wspomnie , e MATEC 

oprócz kompletów mat grzejnych wyposa o-

nych w puszk  elektryczn  do zamontowania 

regulatora oraz peszli ochronnych do przewo-

dów zasilaj cych i steruj cych oferuje równie

zestawy wyposa one w dobrane optymalnie 

do danej maty regulatory. Poza przedstawio-

nymi powy ej aspektami podczas wyboru 

mat grzewczych, nale y zwróci  uwag  na 

moc jednostkow  maty, a tak e grubo  prze-

wodów grzejnych, w celu w a ciwego doboru 

produktu do posiadanego w domu pod o a. 

Firma CET oferuje pomoc merytoryczn

w zakresie projektowania sposobu u o enia 

mat grzejnych w pomieszczeniach oraz ich 

pod czenia jednocze nie wyceniaj c kon-

kretne wielko ci mat grzejnych w realizo-

wanym projekcie. Produkty MATEC mo na 

naby  w  ka dej dobrej hurtowni elektrotech-

nicznej. Wi cej informacji na temat elektrycz-

nych systemów grzewczych znale  mo na 

na stronie www.zamelcet.com.

MATEC – ogrzewanie pod ogowe

www.zamelcet.com

matec@cet.pl
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