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Artyku  promocyjny

Firma THERMOVAL POLSKA postawi a

sobie za cel upowszechnienie komfortowego 

ogrzewania pod ogowego w nowych i remon-

towanych azienkach w ca ym kraju. Zadanie 

to realizujemy na drodze udost pnienia naj-

wy szej jako ci produktów sk adaj cych si

na system ogrzewania pod ogowego jak naj-

szerszym rzeszom odbiorców. Dla u atwie-

nia wyboru oraz uzyskania znacz cych 

oszcz dno ci przez kupuj cych dostosowa-

li my poziom cenowy naszych mat grzej-

nych i termostatów do przeci tnych mo -

liwo ci nabywczych. Jako jedyni w Polsce 

utworzyli my specjalny produkt: komplet-

ny zestaw ogrzewania pod ogowego. Zestaw 

jest bardzo konkurencyjny cenowo i zawie-

ra wszystkie niezb dne elementy systemu 

ogrzewania pod ogowego w jednym opako-

waniu zbiorczym.

Ogrzewanie pod ogowe to techniczny ele-

ment wyposa enia nowoczesnej azienki 

równie wa ny jak o wietlenie, zawory odci-

naj ce lub wentylacja.

Ciep a pod oga nie tylko podnosi tempera-

tur  w azience, ale i sprawia, i  st pamy po 

przyjemnej (skojarzenia z okresem letnim), 

bezpiecznej ( adnych po lizgów na rozlanej 

wodzie!) i czystej ( atwiej utrzyma  porz -

dek) powierzchni. Po skorzystaniu z ciep ej 

wody (wanna, prysznic), nie odczuwamy 

charakterystycznego zimna p ytek pod o-

gowych, gdy  temperatura pod ogi jest od-

powiednio podwy szona, a ró nica ciep o-

ty – nieznaczna. Ogrzewanie pod ogowe jest 

tak e tzw. ogrzewaniem niskotemperaturo-

wym, przyja nie odczuwalnym przez cz o-

wieka, zdrowym (najlepszy rozk ad tempe-

ratury w pomieszczeniu), trwa ym ( adnej 

korozji, awarii itp.) oraz ekonomicznym ze 

wzgl du na koszt inwestycji, jak i koszty eks-

ploatacyjne.

System ciep ej pod ogi osi gamy instaluj c

ogrzewanie bezpo rednie – umieszczone pod 

p ytkami ceramicznymi i dzia aj ce wtedy, 

gdy yczy sobie tego u ytkownik. Przewody 

grzejne maty uk adane s  na czystym pod o-

u w warstwie kleju do p ytek. Nieznaczny 

opór dla rozprzestrzeniania si , promieniu-

j cego z przewodów grzejnych, ciep a, jaki 

stanowi klej i materia  ceramiczny pod o-

gi, ma taki skutek, i  ciep o na powierzch-

ni pod ogi odczuwalne jest ju  po 2–3 kwa-

dransach pracy systemu. Taki efekt daj

maty THERMOVAL® o podwy szonej mocy 

grzewczej 170 W/m².

Nad w a ciw  temperatur  pod ogi czu-

wa termostat stale komunikuj cy si  pod o-

gowym czujnikiem temperatury. Termostat 

wy cza system ogrzewania, gdy osi gnie on 

„zadan ” temperatur . Dzi ki temu korzysta-

my w pe ni z komfortowego systemu a oszcz -

dzamy energi  elektryczn  (przez znaczn

cz  doby ogrzewanie jest wy czone).

W ofercie znajduj  si  termostaty elek-

troniczne: programowalne i bez programu. 

Termostat nieprogramowalny kontroluje 

temperatur  pod ogi. Je li jest ona nieodpo-

wiednia, manualnie zmieniamy jej poziom 

pokr t em lub przyciskiem. Gdy chcemy ca -

kowicie wy czy  lub ponownie w czy

ogrzewanie, mamy do tego specjalny prze-

cznik. O stanie sytemu informuje nas dioda 

termostatu tak, e zawsze wiemy, czy system 

jest aktywny i czy grzeje.

Termostat programowalny kontroluje nie 

tylko temperatur  ale i czas pracy systemu 

ogrzewania. U ytkownik programuje okresy 

(dnia, tygodnia) oraz oczekiwan  tempera-

tur . Informacje odczytuje na wy wietlaczu. 

Taki sposób kontroli procesu ogrzewania jest 

bardziej precyzyjny i oszcz dny, 

a system jest praktycznie „bezobs ugowy”.

Oferujemy maty grzejne zasilane dwu-

stronnie i jednostronnie. Mimo ró nic kon-

strukcyjnych spe niaj  one te same zadania. 

Dla u atwienia wyboru, podajemy poni ej 

kilka informacji.

Maty grzejne marki THERMOVAL® naj-

cz ciej s  zasilane dwustronnie, gdy  koszt 

ich produkcji pozwala na ustalenie niskiej 

ceny dla klienta. Ich jako  jest wystarcza-

j co wysoka, a wydajno  i trwa o  – naj-

lepsze na rynku. Od strony technicznej, 

decyzja zakupu maty dwustronnie zasila-

nej oznacza, e instalator ma do pod cze-

nia dwie pary przewodów „wychodz cych 

z maty”: fazowy + uziemiaj cy oraz neu-

tralny + uziemiaj cy. Wszystkie maty w na-

szej ofercie maj  przewody fazowe, neutral-

ne i uziemiaj ce d ugo ci 4 metrów. Chodzi 

o to, by nie trzeba by o ich przed u a  pod-

czas instalacji ogrzewania. W wi kszo ci 

przypadków, nie ma problemu z tak  konfi-

guracj  maty grzejnej przez instalatora, by 

w/w przewody zebra  w jednym miejscu, 

oddalonym od puszki elektrycznej na tyle, 

by „si gn ” do niej oryginalnymi, fabrycz-

nymi przewodami, stanowi cymi integraln

cz  maty grzejnej. Niestaranne przed u-

enie przewodów zasilaj cych mo e skróci

czas bezawaryjnej pracy systemu ogrzewa-

nia pod ogowego.

Maty zasilane jednostronnie s  skonstru-

owane w ten sposób, i  z jednej strony prze-

wodu grzejnego maty mamy zasilanie (prze-

wody: fazowy +  neutralny + uziemiaj cy) 

a z drugiej – przewód jest po prostu zako -

czony. Taka konstrukcja przewodu grzejne-

go u atwia instalacj  systemu ogrzewania 

pod ogowego, zw aszcza w wi kszych po-

mieszczeniach np kuchni lub w pokoju k -

pielowym.

Polecamy równie  folie zapobiegaj ce za-

parowaniu lustra w azience.
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