
Nie ma wiêc cyrkulacji

powietrza i w ten sposób

wyeliminowane jest uno-

szenie siê kurzu, co ma

miejsce przy ogrzewaniu

kaloryferami oraz w sys-

temach ogrzewania pod-

³ogowego. Jest to bardzo

wa¿ne ze wzglêdów

zdrowotnych, zw³aszcza

dla alergików i astmaty-

ków. U³atwia te¿ ¿ycie

mieszkañcom, bo mo¿na

rzadziej odkurzaæ.

MEDITHERM® jest to

system wodnego, nisko-

temperaturowego ogrze-

wania p³aszczyznowego.

Instalowany jest g³ównie

jako system ogrzewania

œciennego, ale mo¿e te¿

byæ uk³adany w pod³o-

dze lub na ukoœnych po-

³aciach dachowych. Rur-

ki grzewcze o œrednicy

6 mm, wykonane z poli-

etylenu, uk³ada siê na

œcianach w ka¿dym ro-

dzaju tynku o gruboœci

od 10 do 15 mm. 

Dziêki temu system jest

niewidoczny, nie zabiera

miejsca w pomieszcze-

niach, pozwala na eleganc-

kie urz¹dzanie wnêtrz. Sys-

tem MEDITHERM® mo¿e

byæ zasilany wod¹ ogrze-

wan¹ w dowolnych kot³ach,

wod¹ z elektrociep³owni,

a przede wszystkim z ekologicz-

nych Ÿróde³ energii np. pomp

ciep³a, baterii s³onecznych.

Zalety systemu
Szybkie i równomierne nagrze-

wanie pomieszczeñ

Odczuwana temperatura jest do

3°C wy¿sza od rzeczywistej. 

Lepiej siê wypoczywa i wydajniej

pracuje. Takie odczucie tempera-

tury jest jednym z elementów, który daje wy-

sokie oszczêdnoœci eksploatacyjne dochodz¹-

ce do 25% w stosunku do systemów trady-

cyjnych.

Du¿a wydajnoœæ cieplna

Przy ogrzewaniu œciennym MEDITHERM®

temperatura kr¹¿¹cej wody wynosi 35-55°C,

a powierzchnia œciany ma 30-40°C. Dziêki

temu osi¹ga siê du¿¹ wydajnoœæ ciepln¹ – do

240 W z 1 m2 powierzchni grzewczej œciany.

Mo¿e byæ stosowany latem do ch³odzenia

Ma wówczas te same walory jak przy ogrze-

waniu – nie ma cyrkulacji powietrza, odczu-

cie temperatury jest do 3°C ni¿sze i jest

oszczêdny w eksploatacji. Przy ch³odzeniu

w rurkach cyrkuluje woda o temperaturze

15-16°C. Przy MEDITHERM® obydwie te

funkcje spe³nia ten sam system, czyli to

samo orurowanie zim¹ grzeje a latem ch³o-

dzi. Unika siê podwójnego wydatku.

Niskie koszty eksploatacyjne

Niska temperatura zasilania oraz bardzo

ma³a bezw³adnoœæ systemu (szybka reakcja

uk³adu grzewczego) zmniejsza koszty u¿yt-

kowania. Tak wiêc zastosowanie automatyki

powoduje dalsze zmniejszenie kosztów eks-

ploatacji.

Niskie koszty wykonania instalacji

Koszt wykonania instalacji ogrzewaniaw syste-

mie MEDITHERM® jest porównywalny do in-

nych systemów centralnego ogrzewania wod-

nego.

Poza budownictwem mieszkaniowym

i biurowym, system ten ma szerokie zastoso-

wanie w obiektach o wymaganiach specjal-

nych oraz o podwy¿szonych wymaganiach

sanitarnych, np. szpitalach, laboratoriach,

zak³adach gastronomicznych, szko³ach, po-

mieszczeniach basenowych itp.

Wy³¹czny przedstawiciel na Polskê

HADWAO s.c., 

ul. Kosynierów 27, 04-641 Warszawa

tel. 022 815 32 67, faks 022 812 69 30

e-mail: meditherm@hadwao.com

www.hadwao.com

Ogrzewanie œcienne jest bardzo przyjazne dla cz³owieka. 

Ciep³o przekazywane jest przez œciany na zasadzie 

promieniowania, tak jak w naturze grzeje s³oñce

System centralnego ogrzewania œciennego

MEDITHERM®

PREZENTACJA FIRMOWA
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