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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Od wielu miesi cy przedstawiamy Pa stwu 
w asn  doktryn  dotycz c  procesu ogrze-
wania. Jej powstanie jest wynikiem anali-
zy trendów panuj cych w europejskim bu-
downictwie, stale zmieniaj cego si  sposobu 
ycia i pracy, struktury wydatków, jest tak-
e wynikiem wniosków p yn cych z wiedzy 

o fizjologii cz owieka w kontek cie wp ywu 
temperatury otoczenia na jego stan zdrowia, 
nie w perspektywie krótkoterminowej lecz 
wieloletniej, w my l dewizy „Nasz Dom nie 
mo e nam szkodzi ”. Z uwagi na format ni-
niejszej publikacji mo emy jedynie zasygna-
lizowa  elementy naszego credo. Wi cej mo -
na doczyta  w poprzednich wydaniach BD 
lub na stronie www.regulus.com.pl w oknie 
„Publikacje-edukacja”.

Czy da si  ogrzewa  jednocze nie komforto-
wo, zdrowo i tanio? Otó  tak! Obecnie budo-
wane, przy u yciu nowoczesnych technolo-
gii, domy mo na najogólniej podzieli  na dwie 
grupy: domy ciep e o du ej zdolno ci akumu-
lowania ciep a oraz domy ciep e o ma ej zdol-
no ci do akumulowania ciep a (kanadyjczy-
ki). Ró ny stopie  zdolno ci do akumulowania 
ciep a wymaga zastosowania odpowiednio in-
nej strategii ich ogrzewania.

Które ogrzewanie mo emy nazwa  komforto-
wym? Zakres temperatury powietrza, w któ-
rej cz owiek czuje si  komfortowo, jest bardzo 
zró nicowany. Zale y on od preferencji osobi-

stych, ubrania, od ywienia, pory roku, a na-
wet od pory dnia, wieku i p ci. Temperatury 
zapewniaj ce dobre samopoczucie s  zazwy-
czaj wy sze dla kobiet i osób starszych ni  dla 
m czyzn i osób m odszych. Zatem jednako-
wa temperatura dla wszystkich domowników 
panuj ca w naszym domu przez 24 godziny na 
dob  nie mo e by  komfortow . Na pewnym 
etapie ycia w nowym domu tak, lecz z cza-
sem nasze potrzeby co do komfortu cieplne-
go staj  si  bardziej wyrafinowane, a zdolno-
ci kompensacyjne naszego organizmu coraz 

mniejsze... Odczucie komfortu cieplnego zale-
y ponadto od wilgotno ci powietrza, a prze-

cie  termometr i termostat na zmian  wilgotno-

ci powietrza nie reaguj . Temperatur , któr
przy ma ej wilgotno ci powietrza uznamy za 
komfortow , przy du ej wilgotno ci uznamy 
za zbyt nisk .

Które ogrzewanie mo emy nazwa  zdro-
wym? Tylko takie, które gwarantuje atw  do 
osi gni cia równowag  ciepln  organizmu. 
Cz owiek ze swoj  nadprodukcj  ciep a w wa -
nych yciowo narz dach musi je sch adza ,
zatem mechanizmy termoregulacyjne orga-
nizmu nastawione s  na utrzymanie w a ci-
wej temperatury powrotu krwi do narz dów. 
Szczególnej ochronie podlega centrala czyli 
nasz mózg, dla którego temperatura krwi „na 

Grzejniki REGULUS®-system
Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

SOLLARIUS DECOR – 
w ski, pionowy grzejnik 
dekoracyjny o p askiej 
powierzchni 

INSIDE – grzejnik 
wewn trz cienny 
z opcj  grzania na 
dwie strony

REGULLUS – grzejnik 
cienny w wersji na 

nó kach montowanych 
do posadzki, wykonanie 
specjalne basenowe

FRACTAL CANAL – ogrzewanie 
kana owe modu owe z podestem 
aluminiowym, malowanym na 
kolor srebrzysty per owy

FRACTAL CANAL – zestaw ogrzewania 
kana owego modu owego QUATTRO150 
(przed z o eniem)
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powrocie” z obwodu, czyli w t tnicach go za-
opatruj cych, regulowana jest przez organizm 
z dok adno ci  do 0,1°C. Wykorzystywany 
jest w tym celu ca y arsena  mechanizmów, 
z których najprostszym jest regulacja prze-
p ywów krwi w t tnicach oraz y ach ko -
czyn dolnych. Je li temperatura w tej okoli-
cy jest zbyt wysoka, organizm si ga  musi po 
kolejne mechanizmy pomagaj ce mu usun
nadmiar ciep a z narz dów wewn trznych 
takich jak m.in. wzrost ci nienia rozkurczo-
wego krwi, zwi kszenie cz sto ci pracy ser-
ca oraz zwi kszenie pojemno ci wyrzutowej 
serca. D ugoterminowe utrzymywanie si  ta-
kiej sytuacji prowadzi do zmian utrwalonych. 
Zaanga owana akcja organizmu wspieraj ca
proces sch adzania narz dów wewn trznych 
nie jest ju  dla niego relaksem... Centralne 
ogrzewanie musi s u y  komfortowemu sch a-
dzaniu organizmu bez anga owania do tego 
celu pozaspoczynkowych mechanizmów ter-
moregulacyjnych. Na marginesie – nale y pa-
mi ta  tak e o jako ci powietrza.

Które ogrzewanie mo emy nazwa  ta szym? 
W ciep ym domu mniejszym problemem jest 
dostarczenie zbyt ma ej ilo ci ciep a, wi k-
szym problemem jest gdy jest go zbyt du o. 
Nadmiar ciep a rodzi dyskomfort, tera niej-
sze lub przysz e problemy zdrowotne, a tak e
okre lone straty finansowe. Jak trafi  z poda-

 ciep a do aktualnych, chwilowych potrzeb 
grzewczych domownika? Ogrzewaniu nowo-
czesnych budynków systemami grzewczymi 
o du ej bezw adno ci cieplnej (np. pod ogów-
ka) zawsze b d  towarzyszy  du e straty cie-
p a, gdy  z powodu ich niewielkiej sterowal-
no ci w naszym dynamicznym klimacie cz sto
dochodzi do przegrzania pomieszcze . Im cie-
plejszy obiekt, tym ryzyko, e ciep a b dzie za 
du o jest wi ksze, a ka dy jeden stopie  prze-

wy szenia temperatury wn trza ponad tem-
peratur  któr  chcemy mie , oznacza niepo-
trzebn  utrat  do otoczenia 6% ciep a. Jest to 
wynikiem zb dnego, a zatem niepo danego 
wzrostu ró nicy temperatur pomi dzy wn -
trzem domu a jego otoczeniem. Zatem w cie-
p ym, zbli onym do pasywnego domu, emisja 
ciep a przez grzejniki powinna by  w maksy-
malnym stopniu sterowalna. Powinni my móc 
w dowolnym momencie ogrzewanie w czy ,
wp ywa  na jego dynamik  grzania lub ca ko-
wicie wy czy . Coraz wi kszy udzia  w bi-
lansie cieplnym nowych domów bior  nadto 
udzia  wszelkie uzyski ciep a – nas onecznie-
nie, urz dzenia kuchenne, komputery, s o-
wem ca e ciep o bytowe. Instalacja grzewcza 
powinna wówczas pracowa  tak, e gdy po-
jawia si  uzysk ciep a wówczas ogrzewanie 
staje. Ponadto, w dobrze akumuluj cym cie-
p o domu, mo liwo  realizacji d ugotermino-
wych czasowych wy cze  procesu grzania. 
Opuszczamy dom na kilka godzin = ogrzewa-
nie stop. Wy czenie takie oznacza  b dzie, e
w domu nie b dzie adnego elementu o tem-
peraturze wy szej ni  jego ustabilizowana 
temperatura wn trza. K adziemy si  do snu = 
ogrzewanie stop. Natomiast gdy wracamy do 
domu i czujemy si  przemarzni ci = ogrzewa-
nie na krótko, pe na moc. Wy czaj c ogrze-
wanie, w czamy oszcz dzanie energii. Tylko 
system grzejnikowy, o ma ej bezw adno ci 
cieplnej umo liwia sytuacj , w której górna 
granica temperatury okre lona przez u yt-
kownika nigdy nie jest przekroczona. Przy 
ogrzewaniu regulusami, grzejnikami o ma ej
masie ca kowitej (ma a masa grzejników wraz 
z wod ), z uwagi na bardzo krótki czas rozru-
chu instalacji, planowane przerwy w grzaniu 
mog  by  maksymalnie wyd u one i odpo-
wiednio okresy grzania mog  by  maksymal-
nie skrócone. Wszystkie obecnie wytwarzane 

systemy grzejnikowe REGULUS®-system opty-
malnie wpisuj  si  w energooszcz dne trendy 
w budownictwie. Wspó pracuj  z niskotempe-
raturowymi ród ami ciep a jak kot y konden-
sacyjne i pompy ciep a, a ponadto z kot ami 
sta opaliwowymi, gazowymi i elektryczny-
mi. Ich uk ad wodny, skonstruowany z mie-
dzi, jest wysoce odporny na korozj , przez co 
grzejniki REGULUS®-system obj te s  25-let-
nim okresem gwarancji na szczelno , równie
dla uk adów otwartych, zatem to inwestycja 
na lata, zapewniaj ca ni sze koszty ogrzewa-
nia i zdrowy mikroklimat wynikaj cy z wy-
sokiej jako ci komfortu cieplnego.

REGULUS®-system produkuje grzejniki cien-
ne, grzejniki wewn trz cienne, a tak e grzej-
niki pod ogowe kana owe. Firma za swoje 
produkty uhonorowana by a kilkakrotnie 
m.in. nagrod  Z oty Filar Budownictwa, 
a tak e Z otym Medalem na tegorocznych 
Mi dzynarodowych Targach Pozna skich.

REGULUS®-system
ul. Dworkowa 2

43-300 Bielsko-Bia a
tel./faks 33 812 36 69, 33 496 99 99

www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl

Podest posezonowy 
– wstawiany po 
zako czonym sezonie 
grzewczym, w miejsce 
podestu a urowego 
(tylko w ofercie 
REGULUS®-system). 
Maskuje i zabezpiecza 
umieszczony w pod odze 
system ogrzewania 
kana owego

CANAL VENT – 
ogrzewanie kana owe – 
cyrkulacja wspomagana 
wentylatorem – podest 
aluminiowy, malowany 
na kolor grafitowy

CANAL – ogrzewanie kana owe
z drewnianym, bukowym, 
nieimpregnowanym podestem
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