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Tak jak podstaw  budowy domu s  fundamen-
ty, tak wybór w a ciwego systemu grzewcze-
go jest jedn  z najwa niejszych decyzji, jak
ka dy inwestor musi podj  po jego wybudo-
waniu. Przy wyborze ogrzewania trzeba wzi
pod uwag  wielko  domu, rodzaj technolo-
gii, w jakiej b dzie budowany, a tak e sposób 
ocieplenia – grubo  izolacji cian, pod óg 
oraz dachu. Dobrany przy pomocy wykwalifi-
kowanego instalatora system grzewczy wp y-
wa bezpo rednio nie tylko na komfort ciepl-
ny, ale równie  na poczucie bezpiecze stwa 
domowników.

POCZ TEK, CZYLI RÓD O
Proces produkcji ciep a zaczyna si  zazwyczaj 
w kot owni lub na dachu. Do ogrzania domu 
oraz zapewnienia bie cego dost pu do cie-
p ej wody konieczny jest wybór odpowiednie-
go dla naszych potrzeb ród a ciep a. W ród 
szerokiego asortymentu oferowanego przez 
lidera bran y grzewczej – firmy Immergas – 
mamy do dyspozycji produkty korzystaj ce 
z ró nych róde  energii:
– kot y gazowe, zasilane na gaz ziemny lub 
p ynny. Wspó czesne kot y grzewcze stano-
wi ród o ciep a zarówno dla potrzeb c.o. 
jak i c.w.u. O wyborze sposobu przygotowania 
c.w.u. decyduje kilka podstawowych czynni-
ków: maksymalna warto  jednoczesnych po-
borów c.w.u., czasy ich trwania oraz ich po-
wtarzalno .
– pompy ciep a typu powietrze-woda. Stanowi
ekonomiczne i ekologiczne rozwi zanie do 

ogrzewania i ch odzenia pomieszcze  oraz 
podgrzania wody u ytkowej. Ich ród em ener-
gii jest ciep e powietrze oraz niewielka ilo
energii elektrycznej.
– systemy solarne i fotowoltaiczne korzystaj ce
z energii s onecznej. Uk ad solarny to oszcz d-
no  w zu yciu energii oraz mo liwo  wspo-
magania instalacji centralnego ogrzewania, 
produkcji c.w.u. i podgrzewania wody w ba-
senach. Ponadto korzystaj c z systemów fo-
towoltaicznych mo emy wykorzysta  zaso-
by naturalne równie  do produkcji energii 
elektrycznej.

DROGA, CZYLI SYSTEM
Na drodze od ród a ciep a pojawiaj  si  sys-
temy rur i z czek dostarczaj ce ciep o do na-
szego domu. Tutaj z pomoc  przychodz  marki 
oferuj ce kompleksowe rozwi zania grzew-
cze. Rozszerzaj c swoj  ofert , firma Immergas 
zadba a o mo liwo  stworzenia po czenia 
pomi dzy ród em a odbiornikiem, wyko-
rzystuj c produkty pochodz ce od jednego 
producenta. System instalacyjny IMMERHEAT 
obejmuje nast puj ce systemy:
– instalacje ogrzewania pod ogowego;
– instalacje ogrzewania grzejnikowego;
– instalacje wody u ytkowej.

CEL, CZYLI ODBIORNIK CIEP A
Na ko cu musimy pami ta  o produktach, któ-
re b d  odbiera y ciep o ze ród a, przekazy-
wa y je do otoczenia lub magazynowa y. Dom 
mo emy wyposa y  w grzejniki, wybieraj c

w ród stalowych, p ytowych typu IMMERpan 
lub azienkowych grzejników drabinkowych 
o ró nych kszta tach i wielko ciach. Co wi cej, 
wykorzystuj c system IMMERHEAT, mo emy 
skorzysta  z dobrodziejstw ogrzewania pod-
ogowego. To szczególnie zalecane rozwi za-

nie przy zimnym pokryciu pod ogowym (np. 
p ytki w azience lub kuchni). W przypadku 
produktów zapewniaj cych dodatkowo do-
starczenie ciep ej wody u ytkowej, aby zni-
welowa  straty niewykorzystanych zasobów, 
konieczne jest zamontowanie zasobnika. Jego 
wielko  uzale niona jest przede wszystkim 
od zapotrzebowania na ciep  wod  oraz od 
wielko ci i rodzaju ród a ciep a.
W oparciu o produkty jednej marki mo emy 
stworzy  przeró ne systemy; od najmniejszych, 
pokrywaj cych zapotrzebowanie dla dwuoso-
bowej rodziny; po skomplikowane i z o one 
systemy grzewcze obs uguj ce budynki wie-
lorodzinne i przemys owe. Korzystaj c z pro-
duktów pochodz cych z jednego ród a niwe-
lujemy ryzyko braku kompatybilno ci mi dzy 
urz dzeniami, jak równie  zapewnia to nam 
komfort obs ugi instalacyjno-serwisowej.

Ogrzewanie od pocz tku do ko ca 
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