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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2008

Po d u szych przemy leniach oraz po „przej-

rzeniu” ofert ró nych systemów dochodzimy do 

wniosku, e niedoceniane na pocz tku ogrzewa-

nie elektryczne staje si  wy mienitym rozwi za-

niem dla naszego nowego „M”.

Ogrzewanie pod ogowe – znane by o ju  w sta-

ro ytnym Rzymie – wówczas posadzk  podgrze-

wano ciep ym powietrzem z palenisk. Pierwszy 

tego typu system w Polsce powsta  na zamku 

krzy ackim w Malborku. Mo e by  realizowane 

za pomoc  przewodów grzejnych montowanych 

w fazie wykonywania wylewek (ELEKTRA VCD/

VC) lub te  wylewek samopoziomuj cych (prze-

wody grzejne ELEKTRA DM) lub mat grzejnych, 

które mo na stosowa  w nowo budowanych lub 

remontowanych pomieszczeniach – uk ada si  je 

nawet na „stare” pod ogi. W zale no ci od zasob-

no ci naszych portfeli i zdolno ci manualnych 

mo emy wybra  maty zasilane jednostronnie 

i dwustronnie (ELEKTRA MD/MG), obie te od-

miany wyst puj  w mocy 100 i 160 W/m2. Z ko-

lei maty grzejne ELEKTRA WoodTec s  gotowy-

mi do uk adania elementami grzejnymi sk adaj

si  z ultracienkiego przewodu grzejnego przy-

mocowanego do siatki z w ókna szklanego po-

krytej warstw  folii aluminiowej. Monta  bez-

po rednio pod panelami laminowanymi lub 

desk  warstwow .

Ponadto elektryczne ogrzewanie pod ogowe 

w porównaniu z innymi systemami ma wie-

le zalet:

 pierwsz  niezwykle istotn  jest brak kot owni 

i sk adów opa u. Nie musimy martwi  si , e naj-

mniej odpowiednim momencie zabraknie nam 

paliwa;

 jest bezpieczne. Po pierwsze nie ma mo liwo-

ci zatrucia tlenkiem w gla z wadliwej instalacji 

grzewczej, po drugie nie magazynujemy niebez-

piecznych paliw takich jak olej czy gaz p ynny;

 poniewa  nasz system nie wykorzystuje re-

akcji spalania, nie emituje szkodliwych dla nas 

i rodowiska substancji. Unikamy mi dzy inny-

mi kosztownej inwestycji w budow  systemu ko-

minowego;

 dzi ki du ej wydajno ci urz dze  i dok adnym 

regulatorom temperatury uzyskujemy w naszym 

domu wysoki komfort termiczny. Ciep o powstaje 

w pomieszczeniu, które aktualnie chcemy ogrze-

wa , nie ma wi c strat wynikaj cych z przesy-

u;

 w porównaniu z innymi systemami, ogrzewa-

nie elektryczne charakteryzuje si  niskim kosz-

tem inwestycyjnym, co w po czeniu z niewiel-

kimi potrzebami cieplnymi naszego mieszkania 

zdaje si  by  wyborem idealnym;

 niecentralne ogrzewanie, umo liwiaj ce do-

wolne ustawienie temperatury w ka dym po-

mieszczeniu osobno;

 kolejn  wa n  dla pó niejszej eksploatacji 

i oczywi cie zwi zanych z ni  kosztów zalet

ogrzewania elektrycznego jest energooszcz d-

no . W tradycyjnych systemach w jednym po-

mieszczeniu wytwarzamy ciep o, transportu-

je my je aby w innym realizowa  ogrzewanie. 

Korzystamy przy tym z medium, które przy trans-

porcie nie tylko traci cz  energii cieplnej ale 

równie  jest arcytrudne do wysterowania;

 rozpatruj c koszty zwi zane z eksploatacj  sys-

temu grzewczego nie mo emy zapomnie  o kosz-

tach konserwacyjnych, których tutaj praktycz-

nie brak. 

 kolejne zagadnienie to ilo  miejsca dedyko-

wanego instalowanym urz dzeniom grzewczym. 

Ogrzewanie pod ogowe zajmie najmniej miej-

sca a instalacja b dzie ca kowicie niewidoczna. 

Jednak nale y w tym wypadku zastosowa  si

do kilku wytycznych projektowych dotycz cych 

ogrzewania pod ogowego pomieszcze , poniewa

ogrzewania tego nie nale y stosowa  w miejscach 

utrudniaj cych oddawanie ciep a z pod ogi. 

Bez w tpienia ogrzewanie elektryczne jest naj-

bezpieczniejszym i najbardziej bezobs ugowym 

z systemów dost pnych na rynku.

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany do 

naszych potrzeb i mo liwo ci system ogrzewa-

nia elektrycznego b dzie ca kowicie niezauwa-

alnym towarzyszem naszego ycia codzienne-

go. Zapewni on nam maksimum komfortu przy 

minimalnym zu yciu energii elektrycznej. Ma 

to nie tylko korzystny w P yw na stan naszych 

portfeli ale równie  na stan naszego rodowi-

ska naturalnego.

Arkadiusz Kaliszczuk

Ostatnie lata wykazuj  rosn c  popularno  elektrycznych systemów 

ogrzewania, które dzi ki niew tpliwym zaletom jest coraz cz ciej sto-

sowane jako ogrzewanie podstawowe lub dogrzewanie w wybranych 

pomieszczeniach. Ze wzgl du na rodzaj no nika ogrzewanie elektryczne 

mo e sta  si  tak naturalne jak elektryczne o wietlenie.

Korzy ci z ogrzewania elektrycznego

ELEKTRA 

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel. 022 843 32 82, faks 022 843 47 52

www.elektra.pl

e-mail: info@elektra.pl

elektra.indd 98elektra.indd   98 2008-10-30 15:13:242008-10-30   15:13:24


