
Artyku  promocyjny

Grzejniki REGULUS-system to nie tyl-
ko wy mienity komfort cieplny, lecz 
tak e szybkie, precyzyjne ogrzewa-
nie za mniejsze pieni dze. Na takie 
w a nie, atwe do uzyskania, skutki 
ich dzia ania wp ywa ca y szereg spe-
cyficznych wyró ników ich budowy, 
z których na pierwszy plan wysuwa 
si  ich ma a masa ca kowita (masa 
grzejnika wraz z zawart  w nim wod )
przy relatywnie du ej w rozwini ciu 
powierzchni wymiany ciep a.

Jakie s  ewidentne korzy ci z za-
stosowania grzejników w a nie tej 
marki?
1. U ytkownik ma wp yw na indywi-
dualnie zdefiniowany dla ka dego do-
mownika komfort cieplny, bezpieczny 
dla zdrowia w wieloletnim przedzia-
le czasowym. 
2. U ytkownik ma wp yw na wy-
bór oraz zmian  strategii ogrzewa-
nia w zale no ci od trybu ycia, cza-
su pracy, a tak e ma pe n  mo liwo
ekonomicznego spo ytkowania poja-
wiaj cych si  cz sto uzysków ciep a.

Grzejniki REGULUS-system s  opty-
malnym rozwi zaniem dla inteligent-
nych domów. 

Cz  I – Komfort cieplny
Komfort cieplny definiujemy najcz ciej jako 

taki poziom temperatury, wilgotno ci oraz 

ruchu powietrza, w którym czujemy, e nasz 

organizm nie odczuwa ani ciep a, ani zim-

na. Temperatura powietrza jest neutralna. 

Dodatkowo, du a ró nica pomi dzy tempera-

tur  powietrza, a temperatur  promieniowa-

nia przegród odczuwana jest jako dyskomfort 

nawet przy wystarczaj co wysokiej temperatu-

rze powietrza. St d wniosek, e warto budowa

ciep e domy, o odpowiednio ciep ych wszyst-

kich przegrodach. Komfort termiczny oznacza 

tak e, i  nie wyst puje adne niepo dane na-

grzewanie lub ch odzenie poszczególnych cz -

ci cia a, na przyk ad ch odzenie karku i szyi 

przez przeci gi, czy te  nadmierne nagrzewa-

nie nóg przez ciep o promieniuj ce ze zbyt cie-

p ej pod ogi. Stwarza ona nie tylko bezpo red-

ni dyskomfort, lecz w d u szej perspektywie 

stan taki jest istotnym czynnikiem ryzyka dla 

dobrostanu uk adu kr enia.

Zakres dopuszczalnej temperatury powie-

trza, w którym zachowana zostaje równowaga 

cieplna organizmu nazywa si  stref  regulacji 

naczynioruchowej. O co w tym poj ciu chodzi?

Cz owiek ze swoj  nadprodukcj  ciep a w wa -

nych yciowo narz dach, musi je sch adza , po 

to by utrzyma  w nich temperatur  odpowied-

ni  dla optymalnej pracy wszystkich uk adów 

enzymatycznych. Mechanizmy termoregulacyj-

ne organizmu nastawione s  na utrzymanie w a-

ciwej temperatury powrotu krwi do narz dów. 

Powracaj ca do narz du krew, nie mo e by  ani 

za zimna, ani za ciep a. Szczególnej ochronie 

podlega nasza centrala, czyli mózg. Temperatura 

powrotu krwi do mózgu jest przez organizm re-

gulowana (chroniona) z dok adno ci  do 0,1°C! 

Organizm wykorzystuje w tym celu ca y arse-

na  mechanizmów. Najprostszym z nich jest 

regulacja przep ywów krwi w t tnicach oraz 

y ach ko czyn dolnych. Je li temperatura 

w tej okolicy jest zbyt wysoka wskutek zain-

stalowania w tej okolicy ród a ciep a lub za-

o enie zbyt ciep ego ubrania, organizm si ga

musi po kolejne mechanizmy pomagaj ce mu 

usun  nadmiar ciep a z narz dów wewn trz-

nych. Przesuni ciu du ej ilo ci krwi do kr e-

nia obwodowego, w tym do skóry oraz uk adu 

ylnego, towarzyszy gwa towny wzrost opo-

rów naczyniowych. Ich pokonanie wymaga

b dzie wzrostu ci nienia rozkurczowego krwi, 

zwi kszenie cz sto ci pracy serca oraz zwi k-

szenia pojemno ci wyrzutowej serca. Nast pi

musi tak e przyspieszenie i pog bienie odde-

chu. Przesuni cie du ej ilo ci krwi na obwód, 

to mniej krwi w narz dach wewn trznych 

i pogorszenie ich metabolizmu... Kolejnym 

mechanizmem ratunkowym dla organizmu 

jest pocenie. Tak mocno zaanga owana ak-

cja organizmu wspieraj ca proces sch adza-

nia narz dów wewn trznych nie jest ju  dla 

niego relaksem...

Centralne ogrzewanie musi s u y  komforto-

wemu sch adzaniu organizmu bez anga owa-

nia do tego celu mechanizmów nadzwyczaj-

nych, pozaspoczynkowych.

Zakres temperatury powietrza, w której cz o-

wiek czuje si  komfortowo, jest bardzo zró ni-

cowany. Zale y on od preferencji osobistych, 

ubrania, od ywienia, pory roku, wieku, p ci. 

Temperatury zapewniaj ce dobre samopoczu-

cie s  zazwyczaj wy sze dla kobiet i osób star-

szych ni  dla m czyzn i osób m odszych. Kto

woli ciep o, ów neutralnie, inny lekki ch odek. 

Ró nie w ró nych porach dnia. Zmieniaj  si

one tak e w zale no ci od stanu zdrowia, stop-

nia zm czenia, poziomu pobudzenia itp. Gdy 

wracamy zzi bni ci zim  do domu, woleliby-

my by by o cieplej ni  zwykle, chcemy si  roz-

grza . Po jakim  czasie wolimy jak jest ju  nie-

co ch odniej.

Ró nice nie musz  by  istotne – rz du jedne-

go, dwóch stopni, w ka dym razie ca osezono-

wa izotermia z ca  pewno ci  nie jest ju  obec-

nie szczytem komfortu cieplnego. 

Czy da si  wp ywa  na temperatur  wn trza 

w takim zakresie?

Przy pod ogówce nie, lecz przy regulusach 

jak najbardziej...

Bogus aw Wójcik

c.d. ju  w nast pnym numerze BD

Cz  II

Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne 

spo ytkowanie uzysków ciep a

Ogrzewanie wspó czesnych, ciep ych domów: 
komfortowe, zdrowe, ta sze
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