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Artyku  promocyjny

VADEMECUM DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO

Coraz cieplejsze budownictwo, lepsze, aku-
muluj ce ciep o materia y budowlane umo -
liwiaj  zmiany w sposobie ogrzewania bu-
dynków. Powoli daje si  zaobserwowa
schy ek grzejników powszechnych w po-
przedniej epoce – eberkowych, p ytowych, 
ci kich, umieszczonych pod oknem i tylko 
bia ych. Nowoczesne grzejniki nie musz  ju
koniecznie wisie  pod oknem. Ozdobne, ko-
lorowe, pionowe czy te  o jeszcze innym wy-
gl dzie mog  by  usytuowane obok okna, na 
filarze, na wolnej ciance, w cianie (INSIDE-
system) lub w posadzce (CANAL-system). 
Mo na równie  skutecznie grza  niskotem-
peraturowo. Temperatur  wn trza pomiesz-
cze  stabilizuj  wszystkie nagrzane do po-

danej temperatury przegrody czyli ciany, 
sufit oraz posadzka a tak e elementy wypo-
sa enia. Nauczyli my si  ogranicza  wenty-
lacyjne starty ciep a. Rola ka dego grzejni-
ka centralnego ogrzewania sprowadza si  do 

precyzyjnego uzupe niania bie cych strat 
ciep a. Niewielkie potrzeby cieplne sprawia-
j , e coraz mniejsze grzejniki  grzej c przez 
u amek doby, spokojnie ogrzej  ca y dom. 
Instalacja c.o. pracuje d u ej jedynie podczas 
mrozów i nocami, w okresach przej ciowych 
dogrzewanie trwa krótko, okresy postoju in-
stalacji s  coraz d u sze. Zatem grzej ca per-
manentnie od jesieni do wiosny „pod o-
gówka” powoli tak e staje si  prze ytkiem. 
Znacznie korzystniejszym rozwi zaniem 
dla ekonomiki grzania i komfortu cieplnego 
jest ogrzewanie oparte na dwóch komponen-
tach, jednym o du ej bezw adno ci cieplnej 
(„pod ogówka” lub ogrzewanie cienne) oraz 
drugim o minimalnej bezw adno ci ciepl-
nej, szybko reaguj cym na ka de oczekiwa-
nie u ytkownika (np. miedziano-aluminiowe 
grzejniki REGULUS®-system), po czonych 
w proporcji mocy oko o 30:70, zasilanych 
z tego samego ród a ciep a.

Po czenie przy ogrzewaniu pomieszcze
komponentu wolnego oraz szybkiego, pra-
cuj cych w tej samej temperaturze zasila-
nia, korzystaj cych z tego samego ród a
ciep a, nazywane jest hybrydow  dystry-
bucj  ciep a. Co nada o taki w a nie kieru-
nek kolejnemu etapowi ewolucji systemów 
grzewczych? Ekonomika i poszanowanie 
energii. Im precyzyjniej grzeje grzejnik, tym 
lepiej dla kieszeni u ytkownika oraz dla 
komfortu cieplnego. Gdy temperatura zada-
na zostanie osi gni ta, grzejnik powinien 
mo liwie jak najszybciej przerwa  grzanie, 
dlatego te  umieszczenie ca ej mocy grzew-
czej w bardzo s abo sterowalnej „pod o-
gówce” uznano za marnotrawstwo energii. 
W walce o ni sze koszty ogrzewania i o ro-
dowisko naturalne ka dy zaoszcz dzony 
procent energii to wspólny sukces.
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Niezb dny komponent hybrydowej dystrybucji ciep a
– miedziano-aluminiowe grzejniki REGULUS®-system
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