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ARTYKU  PROMOCYJNY REGULUS®-SYSTEM

Ile godzin w ci gu doby i o jakiej porze 
przebywamy w poszczególnych pomiesz-
czeniach?

To tylko jedno z wa nych pyta , które po-
winien sobie zada  ka dy u ytkownik. 

Zapewnienie optymalnego poziomu 
temperatury komfortu cieplnego wyma-
ga wyj tkowo elastycznej reakcji insta-
lacji grzewczej jako ca o ci, poczynaj c
od procesu produkcji ciep a, poprzez jego 
ewentualne magazynowanie, na jego emi-
sji ko cz c. Mo na optymalnie produko-
wa  ciep o, lecz nieoptymalnie je dystry-
buowa . W bilansie cieplnym domów coraz 
wi kszy udzia  maj  dodatkowe zyski cie-
p a. Szybka odpowied  na ich pojawie-
nie si  plus niskie straty ciep a instalacji 
s  kluczowymi elementami efektywnych 
energetycznie instalacji grzewczych. Przy 
zastosowaniu grzejników efektywno  ta, 
jak pokazuj  badania skandynawskich in-
stytutów, ro nie o co najmniej 15% w sto-
sunku do ogrzewania pod ogowego. 

 Wszystkie systemy grzejnikowe 
REGULUS®-system optymalnie wpisuj  si
w ide  poszanowania energii, znakomi-
cie wspó pracuj c z niskotemperaturowy-
mi ród ami ciep a jak kot y kondensacyj-
ne i pompy ciep a. Dla ocieplonego domu 
s  najlepsz  alternatyw , gdy  daj  u yt-

kownikowi wybór ró nych sposobów 
ogrzewania.

Zysk z ich zastosowania wynika z ich ma-
ej pojemno ci wodnej i ma ej masy w asnej, 

a co za tym idzie minimalnej bezw adno ci 
cieplnej. Ma a masa grzejnika oznacza niski 
koszt doprowadzenia instalacji do tempera-
tury efektywnego grzania, a tak e daje mo -
liwo  szybkiego przerwania grzania w razie 
pojawienia si  zysków ciep a lub np. opusz-
czenia domu na d u ej. Ca kowity brak grza-
nia oznacza ca kowity brak kosztu grza-
nia. Regulusy daj  mo liwo  relatywnie 
szybkiego podwy szenia temperatury po-
wietrza w ca ym domu lub w wybranych 
pomieszczeniach. Szczególnie ta ostatnia ce-
cha w naszej strefie klimatycznej o przewa-
dze okresów przej ciowych (wiosna, jesie )
ma walor kluczowy. Mo na wszak, nawet 
w rodku ch odniejszego, wilgotnego lata, na 
chwil  w czy  ogrzewanie po to by „prze a-
ma ” ch ód, podnie  temperatur . Komfort 
cieplny ma ym kosztem. 

HYBRYDOWA 
DYSTRYBUCJA CIEP A
Nowatorska koncepcja konfiguracji instala-
cji dystrybucji ciep a. Mocno „odchudzone”, 
a zatem du o ta sze inwestycyjnie ogrzewa-
nie pod ogowe, dysponuj ce oko o 30% po-

trzebnej mocy grzewczej, instaluje si  jedy-
nie w strefach komunikacji, zabezpieczaj c
efekt ciep ej czy te  neutralnej pod ogi dla 
ciep olubnych domowników i zast puj c ko-
nieczno  przewymiarowania grzejników. 

czymy je z dynamicznie pracuj cym uk a-
dem grzejnikowym, dysponuj cym 70% po-
trzebnej mocy grzewczej. Oba uk ady pracu-
j  w tej samej niskiej temperaturze zasilania.

Wodne ogrzewanie pod ogowe w strefach 
komunikacji mo na zast pi  matami elek-
trycznymi. G ówn  funkcj  grzania zawsze 
pe ni  grzejniki.

Instaluj c pompy ciep a w modernizowa-
nych obiektach, przeróbk  instalacji mo -
na ograniczy  do wymiany grzejników na 
grzejniki REGULUS®-system serii E-VENT. 
Z uwagi na obecn  polityk  pa stwa w za-
kresie ograniczenia szkodliwych emisji, 
b dzie to najcz stszy i najta szy sposób 
przebudowy instalacji z tradycyjnej na ni-
skotemperaturow .

Bogus aw Wójcik
w a ciciel REGULUS®-system 

REGULUS®-system
ul. Gra y skiego 51, 43-300 Bielsko-Bia a

tel. 33 812 36 69, 33 815 10 25
e-mail: regulus@regulus.com.pl 

www.regulus.com.pl

Grzejniki do pomp ciep a i kondensatów. 
REGULUS®-system – niskotemperaturowe grzejniki na czasie
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