Artykuï promocyjny

Ciepïe zimne panele
Firma ELEKTRA – lider na rynku elektrycznych systemów ogrzewania podïogowego na 2009 rok przygotowaïa bardzo ciekawÈ propozycjÚ dla wszystkich
uĝytkowników zimnych paneli.
Wbrew powszechnej opinii, podïogowe panele laminowane nie sÈ materiaïem ciepïym
i z drewnem majÈ niewiele wspólnego. Aby nasza nowa podïoga z paneli byïa nie tylko ïadna, ale i komfortowa, powinniĂmy pomyĂleÊ
o ogrzewaniu podïogowym.
Dotychczas nie byïo systemowego rozwiÈzania dedykowanego podïogom laminowanym
i deskom warstwowym, a klienci zmuszeni byli korzystaÊ z tradycyjnych urzÈdzeñ, takich jak przewody grzejne lub maty grzejne. Obydwa rozwiÈzania nie byïy jednak tak proste w instalacji.
Przewody grzejne stosuje siÚ w warstwie wylewki, a maty w warstwie zaprawy klejowej lub
wylewce samopoziomujÈcej. Wielu zainteresowanych inwestorów chciaïo uniknÈÊ dïugiego
i niezbyt czystego procesu instalowania systemów tradycyjnych.
ELEKTRA zdecydowaïa siÚ wprowadziÊ na rynek maty grzejne do podïóg z paneli laminowanych
i deski warstwowej – ten specjalistyczny produkt
otrzymaï nazwÚ ELEKTRA WoodTecTM.
WoodTecTM w prostej linii wywodzi siÚ z mat do
ogrzewania podïogowego, skïada siÚ z cienkiego
przewodu rozpiÚtego na siatce z wïókna szklanego.
Nowe maty sÈ jednak zdecydowanie cieñsze – osiÈgniÚto to dziÚki modyfikacji elementu grzejnego.
SpecjaliĂci firmy ELEKTRA zdecydowali siÚ na wydzielenie zewnÚtrznego ekranu w postaci folii aluminiowej, do której przymocowany jest przewód
grzejny wraz z siatkÈ. Takie rozwiÈzanie pozwoliïo nie tylko „odchudziÊ matÚ”, która ma gruboĂÊ
1,5 mm, ale dziÚki folii ciepïo jest rozkïadane na

wiÚkszej powierzchni i ïatwiej przenika przez laminat i deskÚ warstwowÈ.
W zaleĝnoĂci od umiejÚtnoĂci i zasoboĂci
portfela mamy do wyboru dwie wersje mat
ELEKTRA WoodTecTM – maty dwustronnie zasilane WoodTec1TM 60 W/m2 oraz jednostronnie zasilane WoodTec2TM o mocy 70 W/m2. Maty WoodTecTM
zostaïy zaprojektowane jako produkt do samodzielnego montaĝu.
Ukïada siÚ je na sucho, bezpoĂrednio pod panelami lub deskÈ warstwowÈ. W porównaniu

Mata jednostronnie zasilana WoodTec2TM

z tradycyjnymi matami i przewodami grzejnymi,
duĝÈ ich zaletÈ jest to, ĝe unikamy brudnej i dïugiej ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ schniÚcia systemu fazy instalacyjnej.
Proces inwestycyjny rozpoczynamy od ustalenia
powierzchni, na jakiej zamierzamy uïoĝyÊ nasze
ogrzewanie podïogowe. W tym celu ustalamy powierzchniÚ netto naszego pomieszczenia, czyli takÈ
na której nie bÚdziemy umieszczaÊ ĝadnych mebli
i innych „przeszkód terenowych”.
Teraz musimy pomyĂleÊ nad usytuowaniem
regulatora temperatury. Jest to niezbÚdny
skïadnik systemu, który moĝna porównaÊ
do sterowania telewizorem – dziĂ nikt nie
wyobraĝa sobie odbiornika telewizyjnego bez
pilota.
Regulator umieszczamy
w miejscu nie naPrzekrój podïogi prezentujÈcy
prawidïowe uïoĝenie warstw systemu
sïonecznionym, na wyELEKTRA WoodTecTM
sokoĂci umoĝliwiajÈcej

Ogrzewanie podïogowe ELEKTRA WoodTecTM z przykïadowym umiejscowieniem naĂciennego regulatora temperatury

jego komfortowÈ obsïugÚ. Do wyboru mamy sterowniki manualne i programowalne, wyposaĝone
w mikroprocesor sterujÈcy temperaturÈ i czasem
dziaïania naszego ogrzewania. Najbardziej zaawansowane sterowniki same uczÈ siÚ w jakim
czasie podïoga osiÈga ĝÈdanÈ przez nas temperaturÚ i same wïÈczajÈ obwód z odpowiednim wyprzedzeniem np. ELEKTRA OCC2 1991.
Po fazie planowania przychodzi czas na zakupy. DecydujÈc siÚ na wybór odpowiedniej maty,
powinniĂmy kalkulowaÊ nie tylko jej koszt, ale
równieĝ ïatwoĂÊ montaĝu. Maty zasilane jednostronnie bÚdÈ ïatwiejsze do uïoĝenia, jednak nieznacznie grubsze (ok. 2,8 mm). W matach zasilanych dwustronnie musimy pamiÚtaÊ aby obydwa
koñce przewodów „zimnych” zostaïy podïÈczone do jednego punktu zasilajÈcego.
Ukïadanie maty jest wyjÈtkowo proste. Montujemy jÈ bezpoĂrednio pod materiaïem wykoñczeniowym podïogi, foliÈ skierowanÈ ku górze,
na warstwie wyrównujÈcej – najlepiej z polistyrenu ekstrudowanego.
W razie potrzeby moĝemy matÚ odpowiednio dopasowaÊ do ksztaïtu pomieszczenia. Naleĝy jednak uwaĝaÊ ĝeby podczas tej operacji
nie uszkodziÊ przewodów maty.
Prawidïowo dobrana i wykonana instalacja
ogrzewania systemu WoodTecTM zapewni nam
w domu wiele miïych i ciepïych chwil nie tylko w zimowe dni. ELEKTRA oferuje 10 lat gwarancji na maty WoodTecTM.
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