
Maty to gotowe do uk³adania urz¹dzenia

– w których przewód grzejny o ma³ej

œrednicy po³¹czony z przewodem zasilaj¹-

cym jest rozpiêty i przymocowany do siat-

ki z w³ókna szklanego. Taka budowa po-

zwala montowaæ maty w warstwie zapra-

wy klejowej pod np.: terakotê. Siatka ma

szerokoœæ 50 cm i w zale¿noœci od po-

wierzchni ca³kowitej poszczególne mode-

le ró¿ni¹ siê jej d³ugoœci¹. Maty grzejne

ELEKTRA produkowane s¹ w nastêpuj¹-

cych odmianach:

jednostronnie (MD) i dwustronnie za-

silane (MG);

o mocy 100 i 160 W/m2.

Maty grzejne uk³ada siê bezpoœrednio

pod materia³em wykoñczeniowym pod³o-

gi, dziêki czemu czas potrzebny do na-

grzania siê naszej posadzki jest niewielki.

„Elektryczna” pod³oga mo¿e pe³niæ rolê

ogrzewania zasadniczego, lub wspomagaj¹-

cego tzw. efekt „ciep³ej pod³ogi”.

Sam dobór mat grzejnych jest banalnie

prosty. W szczególnoœci w ³azienkach,

w których ogrzewanie pod³ogowe bê-

dzie zasadniczym systemem cieplnym

powinno siê stosowaæ maty o mocy

160 W/m2.

W pozosta³ych pomieszczeniach i w wy-

padku dogrzewania w ³azience,wystarczaj¹-

ce bêd¹ urz¹dzenia 100 W/m2.

Matê uk³adamy przewodem grzejnym skie-

rowanym do do³u, co zabezpieczy go przed

ewentualnymi uszkodzeniami podczas roz-

prowadzania zaprawy klejowej.  Pamiêtaæ

nale¿y, aby stosowaæ klej przeznaczony do

wspó³pracy z ogrzewaniem pod³ogowym.

Mata powinna byæ ca³kowicie zatopiona

w zaprawie.

Planuj¹c monta¿ ogrzewania pod³ogowe-

go powinniœmy pamiêtaæ o zastosowaniu

regulatorów temperatury, które pomog¹

utrzymaæ odpowiedni komfort i zmniej-

sz¹ koszty eksploatacji.

Mo¿liwe jest zastosowanie regulatorów

montowanych natynkowo, podtynkowo

i w skrzynkach rozdzielczych. W takim

wypadku u¿ytkownik nie maj¹c dostêpu

do panelu steruj¹cego nie mo¿e zmieniaæ

temperatury.

Ogrzewanie mo¿e byæ równie¿ realizo-

wane za pomoc¹ przewodów grzejnych

montowanych w fazie wykonywania wy-

lewek – ELEKTRA VCD/VC lub te¿

wylewek samopoziomuj¹cych – przewo-

dy grzejne ELEKTRA DM. S¹ to goto-

we zestawy, sk³adaj¹ce siê z cienkiego

przewodu grzejnego o œrednicy 4,3 mm,

zakoñczonego zimnym przewodem zasi-

laj¹cym o d³ugoœci 2,5 m. Przewód

grzejny jest zasilany jednostronnie, a

ekran ³¹czy siê z ¿y³¹ ochronn¹. Uzyska-

ny w ten sposób produkt o mocy 10 W/m

jest w pe³ni bezpieczny i funkcjonalny.

Rosn¹c¹ popularnoœæ elektryczne ogrze-

wanie pod³ogowe zawdziêcza niew¹tpli-

wie takim zaletom jak:

niskie koszty inwestycyjne;

stosunkowo niskie koszty eksploatacji;

³atwoœæ i dok³adnoœæ regulacji tempe-

ratury, a co za tym idzie:

– wysoki komfort cieplny,

– oddzielna regulacja temp. dla ka¿dego

pomieszczenia;

brak czynnoœci konserwacyjnych;

estetyka – niewidoczna instalacja po-

zwalaj¹ca w pe³ni wykorzystaæ walory po-

mieszczeñ.

Odpowiednio zaprojektowany i dobrany

system ogrzewania elektrycznego bêdzie

bezawaryjnie s³u¿y³ nam przez d³ugie lata.

Warto jednak sprawdziæ, jak d³ug¹ gwa-

rancjê oferuj¹ na poszczególne urz¹dzenia

ich producenci. W wypadku ogrzewania

pod³ogowego najczêœciej stosowanym za-

pisem jest 10-letnia gwarancja.

Centrala i Biuro Projektowe

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel. 022 843 32 82

faks 022 843 47 52

www.elektra.pl

e-mail: info@elektra.pl
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PREZENTACJA

ELEKTRA ju¿ od 20 lat 

oferuje kompleksowe systemy

ogrzewania pod³ogowego i ochrony

antyoblodzeniowej.

Do ogrzewania pod³ogowego 

nadaj¹ siê maty grzejne 

oraz przewody grzejne.

Systemy ogrzewania pod³ogowego
i antyoblodzeniowego
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