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Artyku  promocyjny

Opis systemu
MEDITHERM® instalowany jest jako system 

ogrzewania ciennego, ale mo e by  te  uk a-

dany w pod odze, na uko nych po aciach da-

chowych lub na sufitach. Rurki grzewcze 

o rednicy 6 mm, wykonane z polietylenu, 

uk ada si  w ka dym rodzaju tynku o grubo ci 

od 10–15 mm lub bezpo rednio pod p ytkami 

ceramicznymi. System jest niewidoczny, nie 

zabiera miejsca w pomieszczeniach, pozwa-

la na eleganckie urz dzanie wn trz. System 

MEDITHERM® mo e by  zasilany wod  ogrze-

wan  w dowolnych kot ach, kominków 

z p aszczem wodnym, wod  z elektrociep ow-

ni, a szczególnie z ekologicznych róde  energii 

np. pomp ciep a, baterii s onecznych.

Charakterystyka systemu
Przy ogrzewaniu MEDITHERM® tempera-

tura zasilania instalacji wynosi od 30–

–55°C, odpowiednio temperatura powierzch-

ni grzewczych 25–40°C. Przy ogrzewaniu 

ciennym osi ga si  du  wydajno  ciepln

do 240 W z 1 m2 powierzchni grzewczej.

Ogrzewanie cienne jest bardzo przyjazne 

dla cz owieka. Ciep o przekazywane jest 

przez ciany na zasadzie promieniowania, 

tak jak w naturze grzeje s o ce. Subiektywne 

odczucie temperatury jest do 3°C wy sze od 

rzeczywistej. Takie samo odczucie mamy 

wychodz c z cienia na s o ce. Nie ma wi c

cyrkulacji powietrza i w ten sposób wyelimi-

nowane jest unoszenie si  kurzu, co ma miej-

sce przy ogrzewaniu kaloryferami oraz w sy-

stemach ogrzewania pod ogowego. Jest to 

bardzo wa ne ze wzgl dów zdrowotnych, 

zw aszcza dla alergików i astmatyków. U a-

twia te ycie mieszka com, bo mo na rza-

dziej odkurza .

Mo e by  wykorzystany do 
ch odzenia
Ma wówczas te same walory jak przy ogrze-

waniu – nie ma cyrkulacji powietrza, odczu-

cie temperatury jest do 3°C ni sze od rze-

czywistej. Przy systemie MEDITHERM® to 

samo orurowanie zim  grzeje a latem ch o-

dzi. Unika si  podwójnego wydatku.

Koszty eksploatacyjne
System ogrzewania MEDITHERM® pracuje 

na niskich parametrach zasilania. W instala-

cjach zrealizowanych, przy temperaturze ze-

wn trznej do -10°C, zasilanie instalacji nie 

przekracza o 30°C. Tak niska temperatura za-

silania w po czeniu z bardzo ma  bezw ad-

no ci  systemu grzewczego, szybkim i rów-

nomiernym nagrzewaniem pomieszcze  oraz 

odczuciem temperatury, w wyniku dzia ania 

promieniowania cieplnego, wy szym do 3°C 

od rzeczywistej daje wysokie oszcz dno ci 

dochodz ce do 25% w stosunku do syste-

mów tradycyjnych. Zastosowanie automa-

tyki powoduje dalsze zmniejszenie kosztów 

eksploatacji.

Koszty wykonania instalacji
Koszt wykonania instalacji w systemie 

MEDITHERM® jest porównywalny lub ni -

szy od innych systemów centralnego ogrze-

wania wodnego.

Zastosowanie
Poza budownictwem mieszkaniowym i biu-

rowym, system ten ma szerokie zastosowanie 

w obiektach o wymaganiach specjalnych oraz 

o podwy szonych wymaganiach sanitarnych 

np. szpitalach, laboratoriach, zak adach ga-

stronomicznych, szko ach, pomieszczeniach 

basenowych itp., a tak e jako system przeciw-

oblodzeniowy na podjazdach i chodnikach.

Grzeje jak s o ce w naturze
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Opatentowany system MEDITHERM® jest instalacj  wodnego nisko-

temperaturowego ogrzewania p aszczyznowego. Jego zalet  s  niskie 

koszty eksploatacji oraz instalacji.


