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Prezenacja firmowa

Zastosowanie
W pompowych instalacjach centralnego 

ogrzewania zarówno w systemie otwartym, 

jak zamkni tym; w budownictwie jedno- 

i wielorodzinnym, obiektach przemys owych 

i us ugowych, obiektach sakralnych i muze-

alnych, basenach, myjniach, jednostkach p y-

waj cych itp.; w instalacjach zbudowanych 

z tworzywa, stali, miedzi; znakomicie, ela-

stycznie i efektywnie pracuj  w uk adach z o-

onych z kilku róde  ciep a; ekonomiczna 

dystrybucja ciep a zmagazynowanego (bufo-

rowe zbiorniki ciep a) 

Zalety
 grzejniki Regulus charakteryzuje bardzo 

du a w rozwini ciu powierzchnia oddawania 

ciep a – warunek dynamicznej pracy w szero-

kim zakresie temperatur 

 dzi ki swej ma ej masie w asnej oraz ma ej

pojemno ci wodnej, szybko i ma ym pocz t-

kowym nak adem energii, osi gaj  pe n  no-

minaln  moc grzewcz

 odporne na wysokie ci nienie i jego skoki

 lekkie – co znakomicie u atwia transport 

oraz monta

 grzejniki praktycznie nierdzewne 

 gwarancja– 25 lat na szczelno  – dla mi-

kroklimatu mieszka , biur; 10 lat na szczel-

no  – dla obiektów przemys owych, us u-

gowych oraz obiektów o podwy szonej 

wilgotno ci powietrza jak baseny, myjnie, 

obiekty p ywaj ce itp. (zastosowanie grzejni-

ków w systemie otwartym nie powoduje utra-

ty uprawnie  gwarancyjnych)  

Charakterystyka 
REGULUS®-SYSTEM – grzejniki wodne

Typoszeregi: grzejniki zasilane z boku (typ R, 

RP) lub od do u (typ RD) z wbudowanym za-

worem termoregulacyjnym lub bez niego (typ 

RDB), równie  grzejniki zasilane od do u, cen-

tralnie w osi grzejnika (typ RDC)  

Budowa grzejników: 

uk ad wodny – tworzy go pakiet równo roz-

mieszczonych poziomych rur miedzianych 

DIN15 po czonych pionowymi kolektorami 

zbiorczymi z rur miedzianych DIN 20; woda 

instalacyjna ma kontakt wy cznie z czyst

miedzi

uk ad oddawania ciep a – ci le zespolo-

ne z rurami miedzianymi lamelki aluminiowe 

tworz  zarazem u ebrowanie oraz powierzch-

ni  grzejnika; pomi dzy miedzi  uk adu wod-

nego a lamelkami uk adu oddawania ciep a, 

istnieje trwa e, suche zespolenie mechaniczne 

Materia : wszystkie os ony grzejnika wykona-

ne s  z czystego aluminium 

Wymiary [cm]:  

– wysoko : 13, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120

– d ugo : od 40 do 200  

– szeroko : 9 

Wyko czenie powierzchni: lakierowane 

proszkowe w standardzie na kolor bia y RAL 

9003, na zamówienie równie  na inne kolo-

ry wed ug palety RAL; Regulus®-METALLIC

– bardzo popularna, wyodr bniona wersja ko-

lorystyczna – polerowana powierzchnia alu-

minium pokryta farb  proszkow  bezbarwn

Wyposa enie (w cenie grzejnika): odpo-

wietrznik r czny 1/2”, wieszaki monta owe, 

wkr ty, uszczelki, w grzejnikach dolnozasila-

nych typ RD – wbudowany w grzejnik zawór 

termostatyczny marki Honeywell z o miopo-

zycyjn  nastaw  wst pn

Temperatura zasilania [°C]: do +110°C 

Ci nienie robocze [MPa]: do 1,5 

Pojemno  wodna [dm3]: 0,13–1,53 

Masa [kg]: 1,6–15,2 

REGULUS®-system CANAL – sys-

tem pod ogowych kana ów grzewczych 

Zastosowanie: ogrzewanie samodzielne, 

REGULUS®–SYSTEM
grzejniki wodne c.o.
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wspomaganie ogrzewania pod ogowego, kur-

tyna ciep ego powietrza: brak miejsca na tra-

dycyjne grzejniki cienne, wymogi aran acyj-

ne – pod du ymi przeszkleniami, witrynami 

– salony wystawiennicze (ochrona przed za-

parowywaniem szyb), ogrody zimowe, drzwi 

tarasowe, balkonowe, a tak e przewi zki, 

wiatro apy, hale przemys owe, hale sportowe, 

baseny, obiekty sakralne

Elementy systemu:

grzejniki – wymienniki kana owe

Wymiary [cm]: wys. 4,5–40 cm, szer. 9–18 cm, 

d . do 200 cm 

Masa [kg]: 0,80–7,80 

Pojemno  wodna [dm3]: 0,06–1,10 

Ci nienie robocze [MPa]: 1,5 

Moc cieplna [W]: 150–1800 

Budowa: analogiczna jak grzejników cien-

nych Regulus®-system: uk ad wodny – pa-

kiet rur miedzianych, uk ad oddawania ciep a

– lamelki aluminiowe, lecz o znacznie wi k-

szym zag szczeniu ni  w grzejnikach cien-

nych; oddawanie ciep a w drodze konwekcji 

naturalnej lub w sposób wymuszony wenty-

latorem 

Monta : na stojakach w kanale grzewczym  

Wyko czenie powierzchni: grzejniki oraz 

wanny kana u pokryte s  farb  proszkow

RAL 5008 (ciemny granat)  

podesty wraz z obramowaniem – mo li-

wo  doboru do ró nego sposobu wyko cze-

nia posadzki: glazura, parkiet, panele itp.; sze-

roko  ca kowita podestów 25, 30, 35 cm 

Materia : – drewno – d b, buk, jesion – alu-

minium – kolor metalu lub inny wed ug RAL 

– stal nierdzewna lub niklowana 

Budowa: podesty wyst puj  w wersji sztywnej 

d ugo ci do 200 cm oraz zwijanej rolowanej 

do 600 cm; w uzupe nieniu wk ady posezono-

we – podesty pe ne wype niane samodzielnie 

przez u ytkownika materia em jego pod ogi, 

zabezpieczaj ce kana  przed zanieczyszcze-

niem po zako czeniu sezonu grzewczego  

wanny – profile kana ów grzewczych – 

ró nych szeroko ci i d ugo ci odpowiednich 

do wybranego typu grzejnika; pojedyncze od-

cinki wanny, d ugo ci maksimum 200 cm 

mo na czy  szeregowo w kana  grzewczy 

dowolnej d ugo ci 

 system zawiera ponadto przegrody pionowe 

kana u (blendy), które zamontowane na przy-

rodkowej kraw dzi grzejnika dziel  kana  na 

cz  zimn  (zaci ganie ch odnego powietrza) 

oraz gor c  (wyrzut ogrzanego powietrza)

REGULUS®-SYSTEM Sp.j. 

ul. Dworkowa 2 43-300 Bielsko-Bia a

tel./faks 033 496 99 99, 033 815 10 25 

www.regulus.com.pl

e-mail: regulus@regulus.com.pl

REGULUSY – NOWY STANDARD XXI WIEKU

Unikalna mo liwo , jak  Regulus-system stwarza swoim klientom, to akcja promocyjna 

„Kolorowe grzejniki w cenie bia ych” Motto akcji brzmi:

KOLOROWE GRZEJNIKI = STANDARD REGULUSA

Chcemy odmieni   stereotypowe postrzeganie grzejników ciennych centralnego ogrzewania.

wiat grzejników REGULUSA powinien stanowi  nie tylko stref  najbardziej komfortowo podane-

go ciep a lecz tak e stanowi  ozdob  poprzez o ywcze, dopasowane do wn trza kolory.

Grzejniki cienne centralnego ogrzewania dotychczas nieodmiennie kojarz  si  wszystkim z bia-

  plam  widniej c  pod ka dym oknem. 

Dla wielu inwestorów taka, niejako narzucona kolorystyka grzejników, gryzie si  z  aran acj

wn trz oraz z wybranym kolorem cian czy te  stolarki.  Fakt, i  biel grzejnika umieszczonego zwykle 

pod oknem zak óca kolorystyk   wn trza, stanowi g ówny powód do podj cia nie zawsze trafionej 

i optymalnej decyzji o zastosowaniu ogrzewania pod ogowego w miejscu grzejników ciennych.

Tymczasem wykonania barwne grzejników, nawet w najbardziej ekscentrycznym kolorze, mo -

na szybko i bez problemu zrealizowa , ponadto  w tej samej cenie co bia y standard… Grzejniki 

stanowi  mog  ozdob  wn trza nie tylko poprzez wymy lny design,  lecz równie  poprzez wiado-

mie dobrany kolor. Wyboru nale y dokona  wed ug palety kolorów RAL.   

Interesuj ce w swoim charakterze s  równie  pokrycia strukturalne, farby m otkowe, z ociste, 

srebrzyste.
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