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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Nowoczesne systemy grzewcze musz  sprosta
rosn cym wymaganiom w zakresie komfortu 
cieplnego. W inteligentnych domach przysz o-
ci montowana obecnie coraz cz ciej sama 

pod ogówka nie sprawdzi si  z powodu d u-
giego czasu reakcji. Do ogrzania wspó cze-
nie budowanych domów wystarczy ma a

ilo  energii cieplnej, zatem przez wi ksz

cz  doby i sezonu grzewczego w ciep ym, 
dobrze akumuluj cym domu, instalacja nie 
musi grza  w ogóle. Wykorzystane s  wszel-
kie uzyski ciep a. Gdy zadana temperatura 
wn trza zostanie osi gni ta, instalacja c.o. 
powinna przerwa  grzanie. Temperatura ba-
zowa ciep ego, dobrze akumuluj cego ciep o
domu jest w krótkim okresie czasu niewzru-

szalna. Co prawda krótkotrwa e podniesienie 
temperatury powietrza bywa cz sto po da-
ne, lecz wkrótce po zaprzestaniu grzania tem-
peratura powietrza wn trza wraca do tempe-
ratury wyj ciowej, bazowej. Jest to zdolno
samoregulacji temperatury wn trza. Gdy b -
dziemy mie  tylko OP, zabieg szybkiego i krót-
kotrwa ego podniesienia temperatury powie-

REGULUS®-system
Kolejna rewolucja w sposobie dystrybucji ciep a

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

REGULLUS – grzejnik cienny 
w kolorze z otym, tzw. Burza 
Pustyni, RAL 1036 (bez dop aty, 
w cenie grzejników bia ych)

REGULLUS – grzejnik cienny 
z charakterystyczn  owaln
os on , kolor standardowy bia y, 
RAL 9001
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trza b dzie niewykonalny. Do tego celu trzeba 
posiada  dodatkowe grzejniki wodne – cien-
ne lub kana owe.

Czy da si  po czy  instalacj  grzejnikow
i OP w jeden uk ad dystrybucji ciep a?
Kr y opinia, e ogrzewanie mieszane grzej-
niki-OP to z y wybór. Zak ada si , e instala-
cje te musz  pracowa  w ró nych temperatu-
rach zasilania. Tymczasem w budowanych 
zgodnie ze wspó czesnymi normami domach, 
nic nie stoi na przeszkodzie, by grzejniki i OP
zasilane by y ze wspólnego rozdzielacza wod
o tej samej temperaturze. W takiej konfiguracji 
OP, jako s abo sterowalne, instaluje si  jedynie 
na ods oni tej cz ci posadzek, w ci gach ko-
munikacyjnych, azienkach itp., zabezpiecza-
j c nim 20-40% potrzebnej mocy grzewczej, 
gwarantuj c ciep olubnym domownikom efekt 
ciep ej pod ogi. Cena takiego OP jest si  rze-
czy znacznie ni sza. Reszt  potrzebnej mocy 
grzewczej dostarcz  grzejniki mog ce mie
dekoracyjny design i dopasowane kolorem 
do wn trza. W takiej konfiguracji ilo  emi-
towanego ciep a zawsze odpowiada  b dzie 
aktualnym potrzebom grzewczym domowni-
ków, uwzgl dniaj c wszystkie, nawet najbar-
dziej zmienne i nieoczekiwane sytuacje pogo-
dowe, i to zarówno teraz jak i w przysz o ci. 
Czy jedna droga dystrybucji ciep a jest akurat 
wykorzystana, czy obie naraz, zale y od wy-
boru domowników oraz aktualnych potrzeb 
grzewczych domu.

Optymalnie pracuj ce centralne ogrzewanie
Centralne ogrzewanie to fabryka, czyli ród o
ciep a oraz jej „rynek zbytu” czyli dom. Ciep o
nale y optymalnie produkowa , optymalnie 
magazynowa  (nie zawsze jest taka potrze-
ba), optymalnie dawkowa . Ka dy z wymie-
nionych etapów powinno si  rozpatrywa  od-

r bnie, gdy  mo na optymalnie produkowa
ciep o, lecz nieoptymalnie je magazynowa
czy te  dawkowa . Na ka dym etapie mog
powstawa  nieuzasadnione straty. Wi kszo
u ytkowników koncentruje si  na optymali-
zacji pracy ród a ciep a, trac c z pola widze-
nia optymalizacj  wykorzystania ciep a. Za 
ma o ciep a le, za du o le, w z ym czasie le. 
Optymalna produkcja ciep a polega na tym, e
ród o ciep a pracuje z maksymaln  sprawno-
ci . Bywa zatem, e pomi dzy produkcj  cie-

p a, a jego dystrybucj  potrzebny jest jego ma-
gazyn – bufor. Optymalna dystrybucja polega 
m.in. na dogodzeniu nawet najbardziej wyra-
finowanym potrzebom grzewczym domowni-
ków, a te stale ewoluuj . Proponowana przez 
OP ca osezonowa izotermia obecnie staje si
ju  niewystarczaj ca. Grzejniki wróc , cho
ju  nie takie, jakie znamy obecnie.

Kiedy bufor ciep a?
Je li mimo zerowych potrzeb grzewczych, 
ród o ciep a nadal je produkuje i jego pro-

dukcja jest relatywnie ma o sterowalna (ko-
t y sta opaliwowe) lub produkujemy je wiado-
mie z powodu ni szej ceny no nika, powinno 
si  je optymalnie magazynowa . Tak e przy 
ka dym wy czeniu odbioru ciep a, je li jest 
ono nadal wytwarzane, jego strumie  powi-
nien by  przekierowywany do zbiornika bufo-
rowego, a nie „w komin”... Podgrzany zbiornik 
buforowy mo e posiada  tak  ilo  zakumu-
lowanego ciep a, e mo liwe jest dogrzewa-
nie obiektu bez konieczno ci palenia w ko-
tle. Kaloryczno  opa u zostaje wykorzystana 
w maksymalnym stopniu. Je li u ytkownik 
w ten sposób b dzie w stanie zmniejszy  ilo
dni w sezonie grzewczym od kilku do kilku-
dziesi ciu, podczas których kocio  sta opaliwo-
wy pracuje, wówczas zysk czasu u ytkownika 
jest oczywisty. Spadnie tak e ilo  spalane-

go w optymalny sposób paliwa oraz wzro nie 
ywotno  u ytkowanego optymalnie kot a

i uk adu kominowego. Pojawi  si  tak e inne 
po rednie korzy ci np. te zwi zane z ni sz
emisj  sadzy do otoczenia. Uruchamianie ca-
ego wytworzonego ciep a, pomimo braku po-

trzeb grzewczych, wprost na rzecz OP, jest jego 
lekkomy lnym szafowaniem. Grzejniki nie s
tak e po to, by buforowa  nadmiar mocy ko-
t a, grzejnik pod ogowy równie . Kocio  + spo-
ry bufor umo liwi dowoln  technik  palenia, 
dowolnym paliwem, natomiast niskoinercyj-
ny system grzejnikowy umo liwi precyzyjne 
dawkowanie ciep a. Efekt ciep ej pod ogi do-
pe ni komfortu cieplnego.

REGULUS®-system
ul. Gra y skiego 51 
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

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