
TAK SIĘ TERAZ ŁĄCZY!

ŁATWO

Otwarcie i zamknięcie 
zacisku w złączkach 221 
jest szybkie i bardzo 
proste. Odchylenie dźwigni 
jest możliwe przy użyciu 
niewielkiej siły. 

www.wago.com/221/pl 

SZYBKO

Uniwersalność i ekstremalnie 
małe wymiary złączki 221 
sprawiają, że idealnie nadają 
się do zastosowania także 
w małych przestrzeniach tj. 
puszki osprzętowe. 

BEZPIECZNIE

Przezroczysta obudowa 
pozwala zobaczyć, czy 
przewody są prawidłowo 
podłączone. Gwarantuje to 
większe bezpieczeństwo 
podczas montażu. 

W Y D A N I E   S P E C J A L N E
MAGAZYN BUDUJĄCYCH LUB REMONTUJĄCYCH DOM I WYKONAWCÓW  9,95 zł w tym 8% VAT

NOWOCZESNE INSTALACJE 
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POWIETRZNA POMPA CIEPŁA
Energię do ogrzewania domu można pozyskiwać także z  dostępnego za darmo powietrza.
Wykorzystują ją powietrzne pompy ciepła, na które decyduje się coraz więcej inwestorów.

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
Ogrzewanie podłogowe to właściwie stan-
dard w budowanych obecnie domach. Jego 
największą zaletą jest to, że gwarantuje rów-
nomierny rozkład ciepła w całym pomiesz-
czeniu. Poza tym, przy wykorzystaniu no-
woczesnych, niskotemperaturowych źródeł
ciepła, takich jak pompa ciepła czy kocioł 
kondensacyjny, ogrzewanie podłogowe po-
zwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania.

s.77

s.62

KOTŁY  
NA PALIWO STAŁE

ŁAZIENKOWY ODPŁYW 
LINIOWY

Wydanie specjalne 1/2018

s.139s.18

CYRKULACJA C.W.U.
s.124

INDEX 297917
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KOMINY 
I WKŁADY KOMINOWE
Komin to jeden z  tych elementów domu, 
który na pierwszy rzut oka niezbyt rzuca się 
w  oczy. Tymczasem jest bardzo ważnym 
elementem budynku – odprowadza na ze-
wnątrz zużyte powietrze oraz dym i  spaliny, 
powstające we wszelkiego rodzaju urządze-
niach grzewczych. 

s.46

WENTYLACJA 
Z REKUPERATOREM

Eksperci są zgodni: tradycyjna wentylacja jest 
często nieskuteczna i powoduje straty ciepła.
Dlatego w  domach energooszczędnych za-
lecają zainstalowanie rekuperatora, czyli cen-
trali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.  

s.145

INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE
Do tej pory znane choćby z  kalkulatorów, 
zaczynają się pojawiać także na dachach bu-
dynków. Ogniwa fotowoltaiczne – bo o nich 
mowa – służą do zamiany energii słonecz-
nej w elektryczną. Co trzeba wiedzieć przed 
podjęciem decyzji o ich zakupie?  

s.102
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