
Artyku  promocyjny

Domy budowane w technologii szkieletowej 

oraz z bali maj  stale rosn ce grono zwolenni-

ków. Prócz znacznej prostoty i szybko ci w ich 

stawianiu, wielu mo liwo ci w tworzeniu uroz-

maiconej bry y, najcz ciej podkre lanymi ar-

gumentami „za” jest ich energooszcz dno  i a-

two  ogrzania. Wynikaj  one z faktu, i  u yte 

do budowy „szkieletowców” materia y s  do-

skona ymi izolatorami ciep a, o niskim wspó -

czynniku przenikalno ci cieplnej, a przy tym 

o niskiej pojemno ci cieplnej, charakteryzu-

je je zatem niska energoch onno . W efekcie, 

grzejniki zastosowane do ogrzewania tego typu 

obiektów, powinny posiada  specyficzne w a-

ciwo ci. Jakie? Dok adnie takie, jakie s  dome-

n  grzejników REGULUS-system.

Cechy systemu grzewczego, optymalnego dla 

budownictwa ciep ego lecz o niskiej akumula-

cyjno ci ciep a to:

szybki dost p do ciep a – odpowiednie ró-

d a ciep a;

minimalna bezw adno  cieplna – grzejniki 

atwo sterowalne – dynamiczne;

mo liwo  wykorzystywania uzysków ciep a

w bilansie cieplnym – sterowanie.

Idea  ka dego ogrzewania stanowi system grzew-

czy gwarantuj cy najwy szy komfort cieplny 

przy mo liwie najni szym zu yciu energii. Idea

to takie ogrzewanie, które szybko zareaguje na 

zmienne potrzeby grzewcze i niewielkim na-

k adem energii, szybko i precyzyjnie pozwoli 

osi gn  zadan  temperatur  wn trza i jej nie 

przekroczy , o co w budownictwie nisko aku-

muluj cym ciep o bardzo atwo. Pod ogówka 

zatem odpada, gdy  tylko system grzejnikowy 

o ma ej masie ca kowitej sprosta tak postawione-

mu zadaniu. Grzejnikami o ma ej masie, a przy 

tym du ej powierzchni wymiany ciep  s  sys-

temy grzejnikowe REGULUS-system. Wykonane 

z miedzi i aluminium, gwarantuj  sprawne na-

grzewanie si  i szybk  emisj  ciep a. Ciep o to, 

emitowane jest efektywnie i równomiernie za-

równo poprzez konwekcj , jak i szerokok tne 

promieniowanie. 

Grzejniki cienne REGULUS-system – korzy ci 

eksploatacyjne:

ma a pojemno  wodna + ma a masa grzej-

ników =  ma a bezw adno  cieplna;

lekkie – istotna cecha dla monta u na cia-

nach g-k bez wzmocnie ;

du a powierzchnia wymiany ciep a = efek-

tywna praca grzejników w szerokim zakresie 

temperatury czynnika grzewczego (ró ne ró-

d a ciep a w tym PC, kondensaty i kot y sta o-

paliwowe).                                                                              

INNOWACYJNY INSIDE-
system
Grzejniki w cianie – INSIDE-system – w p yt-

kiej wn ce, ukryte za estetyczn aluzj

do monta u w cianach kolankowych podda-

szy, w cianach dzia owych, w cianach ma ych 

pomieszcze  itp.;

opcja jednoczesnego ogrzewania dwu s sia-

duj cych pomieszcze  – grzejnik umieszczony 

w ciance dzia owej, np. pomi dzy sypialni

a garderob ;

dyskretny system: pod kraw dzi  wanny w jej 

obudowie, w obudowie wyspy kuchennej lub 

w cianie pod parapetami.

Grzejniki w pod odze – CANAL-system – do-

skona a alternatywa dla ogrzewania pod ogo-

wego p aszczyznowego:

stosowany bez ogranicze  w ka dej posadz-

ce – równie  deski, parkiet, panele;

ogrzewanie lub dogrzewanie pomieszcze ;

kurtyna z ciep ego powietrza pod du ymi 

przeszkleniami;

jedyny widoczny element systemu stanowi

a urowe podesty pokrywaj ce kana  grzewczy, 

dla domów z bali drewniane, dla wn trz nowo-

czesnych – metalowe. 

Grzejniki z wentylatorem – cienne, wewn trz-

cienne, kana owe

wzrost mocy grzejników o 30%;

mo liwo  zastosowania grzejników o mniej-

szych gabarytach;

cichy wentylator gwarantuje wysoki komfort 

u ytkowania;

efektywne grzanie w szerszym zakresie tem-

peratur czynnika grzewczego.

GRZEJNIKI NA CZASIE
Wszystkie systemy grzejnikowe REGULUS-

system optymalnie wpisuj  si  w energoosz-

cz dne trendy w budownictwie. Znakomicie 

wspó pracuj  z niskotemperaturowymi ród a-

mi ciep a jak kot y kondensacyjne i pompy cie-

p a. Wspó pracuj  z kot ami sta opaliwowymi, 

gazowymi i elektrycznymi. Nadaj  si  do ka -

dego typu instalacji c.o. S  wysoce odporne na 

korozj , przez co obj te s  25-letnim okresem 

gwarancji na szczelno , równie  w uk adach 

otwartych. Regulusy to inwestycja na lata, za-

pewniaj ca niskie koszty ogrzewania i unikal-

ny komfort cieplny. Ich zastosowanie u atwi 

z pewno ci  skorzystanie z programu dop at

do budynków energooszcz dnych.

Energooszcz dne systemy grzejnikowe REGULUS-system
Ogrzewanie optymalne dla wszystkich domów
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