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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Nowoczesne systemy grzewcze musz  spro-
sta  stale rosn cym wymaganiom w zakresie 
komfortu cieplnego, powinny by  dopasowane 
do trendów w technologii budowy nowocze-
snych domów, rozwi za  projektowych i wy-
stroju wn trz, wa ne te  by by y ekonomiczne 
w eksploatacji, a tak e proekologiczne, gdy
tego wymagaj  dyrektywy UE. Zapobiegliwy 
inwestor we mie ponadto pod uwag atwo
obs ugi systemu grzewczego przez ka dego 
z domowników, mo liwo  jego modyfika-
cji w przysz o ci, mo liwo  zmiany strate-
gii grzania w zale no ci od zmian trybu ycia 
i zmian w zakresie potrzeb co do temperatury 
komfortu cieplnego. yjemy w strefie klima-
tycznej o du ej dynamice pogodowej, w której 
sezon grzewczy trwa oko o pó  roku, z prze-
wag  okresów przej ciowych. Nasze dzisiej-
sze wymagania co do komfortu cieplnego nie 
oznaczaj  identycznych potrzeb w tym zakre-
sie w przysz o ci.

Wspó czesne obiekty s  coraz cieplejsze, 
przez co do ogrzania wymagaj  coraz mniej-
szych ilo ci energii cieplnej. W bilansie ciepl-
nym domu mieszkalnego pojawi o si  poj -
cie ciep a bytowego, tj. wydzielanego przez 
domowników, urz dzenia elektryczne oraz 
wpadaj ce do rodka ciep o wiat a s onecz-
nego, jako istotny czynnik bilansu. Bior c
pod uwag  rozmaite sposoby ycia i priory-
tety, a tak e ró ne konfiguracje instalacji c.o. 
nale y uzna , e jedynie system dystrybucji 
ciep a (grzejniki) o ma ej masie w asnej i du-
ej powierzchni wymiany potrafi sprosta  na-

wet najbardziej wyrafinowanym potrzebom 
grzewczym. Takimi grzejnikami s  linie pro-
duktów REGULUS®-system.

Co daje grzanie w a nie Regulusami?
l Szybkie, niewielkim nak adem energii roz-
pocz cie efektywnego grzania (wyró niaj ca 
cecha w asna grzejników).
l Mo liwo  ekonomicznego wykorzystania 
ka dego zauwa alnego zysku ciep a (czujnik 
temperatury zatrzymuj cy grzanie).
l Mo liwo  maksymalnie d ugich wy cze
ogrzewania w ci gu doby (sterownik dobowy).
Przyk ad:
Je li rano wn trze domu ma temperatur  np. 
21°C, i wychodz c np. do pracy wy czymy 
ogrzewanie ca kowicie, oznacza  to b dzie, 

e w okresie naszej nieobecno ci w domu nie 
b dzie adnego grzej cego elementu instala-
cji c.o. W ciep ym, dobrze akumuluj cym cie-
p o domu temperatura wn trza w czasie na-
szej nieobecno ci nie spadnie w sposób istotny. 
Odpowiednio zaprogramowany sterownik do-
bowy dopilnuje, by na czas naszego powrotu 
temperatura wybranego wn trza by a taka, jak 

chcemy. Analogicznie mo na post pi  w nocy 
w cz ci domu, np. w sypialniach. Przy ogrze-
waniu Regulusami, z uwagi na ich krótki czas 
rozruchu oraz krótki czas do zaprzestania grza-
nia (ma a masa grzejnika wraz z wod ), pla-
nowane przerwy w grzaniu mog  by  mak-
symalnie wyd u one, zatem okresy grzania 
mog  by  maksymalnie skrócone.

Nowoczesne domy, nowoczesne instalacje c.o.
z grzejnikami REGULUS®-system

Grzejnik cienny DECOR
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Wy czaj c ogrzewanie, w czamy oszcz -
dzanie energii.
Tylko system grzejnikowy o ma ej bezw adno-
ci cieplnej umo liwia sytuacj , w której górna 

granica temperatury okre lona przez u ytkow-
nika jest nieprzekraczalna. Mo na rozpocz
efektywne grzanie lub je zatrzyma  w stosun-
kowo krótkim czasie. Co to znaczy dla kom-
fortu cieplnego i dla kosztów ogrzewania, nie 
trzeba chyba t umaczy .

Oszcz dno  energii
Regulusy same w sobie nie oszcz dzaj  ener-
gii, bo to jest niemo liwe. Poprzez swoj  wy-
sok  sprawno  i charakterystyk  pracy daj
jedynie mo liwo  wyboru takiej strategii grza-
nia i precyzyjnej dystrybucji wytworzonego 
ciep a, e w efekcie ich racjonalnego u ytko-
wania osi ga si  istotne zmniejszenie kosztów 
ogrzewania. Co wa ne, bez uszczerbku dla 
komfortu cieplnego, a wr cz z jego wzrostem. 
Ilo  ciep a powinna by  dok adnie taka, jak 
trzeba i dok adnie wówczas, kiedy trzeba.

Optymalnie pracuj cy system grzewczy
Grzanie sk ada si  z trzech etapów: produkcja 
ciep a, magazynowanie ciep a (nie zawsze po-
trzebne) oraz dystrybucja ciep a. Ka dy z wy-
mienionych elementów powinno si  rozpa-

trzy  odr bnie, poniewa  mo na optymalnie 
produkowa  ciep o, lecz nieoptymalnie je ma-
gazynowa  czy te  dystrybuowa . Na ka dym 
etapie procesu grzewczego mog  powstawa
nieuzasadnione straty. Wi kszo  z u ytkow-
ników koncentruje si  na optymalizacji pracy 
ród a ciep a, ca kowicie trac c z pola widze-

nia optymalizacj  wykorzystania wyproduko-
wanego ciep a. Optymalna produkcja ciep a
nie polega na tym, e ród o ciep a pracuje 
d ugo, lecz na tym, e ród o ciep a pracuje 
z maksymaln  sprawno ci .

Ciep o jako „towar”
By dobrze uzmys owi  sobie ró ne cele po-
szczególnych etapów grzania, proponuj  po-
równa  ciep o do towaru, a u ytkowników 
domu do rynku zbytu. Rynek zbytu, czyli 
domownicy decyduj  kiedy i ile ciep a, czy-
li „towaru” im potrzeba, natomiast do szefo-
stwa fabryki nale y, by ciep o zosta o dostar-
czone na rynek w po danych ilo ci i czasie. 
Za ma o ciep a le, za du o le, w z ym cza-
sie le. Domowy rynek ciep a podlega ponadto 
bardzo du ym wahaniom i to od sprawno ci 
dzia ania osi: produkcja – magazyn – dystry-
bucja ciep a zale y zadowolenie domowni-
ków, nie tylko w kwestii komfortu cieplnego 
ale równie  ekonomiczne. Kiedy jest koniecz-

ne magazynowanie ciep a? Je li jego produk-
cja jest relatywnie ma o sterowalna lub nast -
puje w innym czasie ni  potrzeby grzewcze. 
Zbiornik ciep a – bufor – optymalizuje relacje 
na linii produkcja ciep a – potrzeby grzewcze. 
Jednostajna temperatura wn trza domu, pa-
nuj ca bez wzgl du na wszystko przez ca
dob , to z pewno ci  nie jest ju  szczyt kom-
fortu cieplnego, ani szczyt mo liwo ci wspó -
czesnej, energooszcz dnej, sterowalnej tech-
niki grzewczej. Dalszy krok to hybrydowa 
dystrybucja ciep a i maksymalnie sterowalne 
systemy grzania, a tak e ch odzenia.

Autorem tekstu jest Bogus aw Wójcik 
– w a ciciel REGULUS®-system
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Ogrzewanie pod ogowe 
kana owe CANAL
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