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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Inwestorzy powinni rozró nia  pozorne 
oszcz dzanie wytworzonej energii cieplnej 
od jej najwy szej mo liwej realnej oszcz d-
no ci, skorelowanej z unikalnym komfortem 
cieplnym. Wspó czesne sterowniki uwzgl d-
niaj  nie tylko temperatur  powietrza, lecz 
tak e zmiany w jego wilgotno ci, maj ce 
wielki wp yw na temperatur  odczuwaln !

Optymalizacja procesu grzania
Ogrzewanie sk ada si  z trzech faz: produk-
cja ciep a, ewentualne magazynowanie ciep a
oraz dystrybucja ciep a. Celem ka dego u yt-
kownika jest jak najta sze uzyskanie komfor-
tu cieplnego, czyli po danej temperatury po-
mieszcze . Utrzymywanie przez ca y sezon 
grzewczy, przez ca  dob , bez wzgl du na 
wilgotno  powietrza, jednakowej dla wszyst-
kich domowników temperatury – np. 20°C nie 
jest mo liwe, szczególnie w okresach przej-
ciowych, nie oznacza tak e komfortu ciepl-

nego dla ka dej z osób.
Mo na optymalnie produkowa  ciep o, lecz 

nieoptymalnie je magazynowa  czy te  dys-
trybuowa . Na ka dym etapie powstawa
mog  nieuzasadnione straty energii cieplnej, 
czasem bardzo znaczne. Wi kszo  z u yt-
kowników oraz instalatorów koncentruje si
na optymalizacji pracy ród a ciep a (kot a, 
pompy ciep a), zaniedbuj c optymaln  dys-
trybucj . W rezultacie optymalnie wyprodu-
kowane ciep o jest le dozowane i zostaje po 
cz ci zmarnotrawione. 

Optymalna produkcja ciep a nie pole-
ga na tym, e ród o ciep a pracuje d ugo 
i ca kowicie bez taktowania, lecz na tym, 

e pracuje z maksymaln  sprawno ci .
Wyprodukowane ciep o mo e trafi  wprost 
do grzejników lub mo e zosta  cz ciowo 
zmagazynowane. Magazynowanie ciep a jest 
potrzebne wówczas, gdy produkcja ciep a na-
st puje w innym czasie ni  zapotrzebowa-
nie na nie oraz w sytuacji produkcji ciep a
w nadmiarze. Tak e, je li produkcja ciep a
jest relatywnie ma o sterowalna (kot y sta-
o paliwowe), towarzyszy  jej musi magazy-

nowanie ciep a.

Efektywne zarz dzanie ciep em w Twoim domu

ABC instalacji.

Ogrzewanie pod ogowe kana owe
REGULUS®-system CANAL. 

Podest drewniany
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Podstawowe zasady funkcjonowania opty-
malnej instalacji c.o. 

1Poszanowanie energii. Maksymalna ilo
wyprodukowanej energii cieplnej powin-

na by  wykorzystana do ogrzania naszego 
domu w sposób odpowiedni do naszych po-
trzeb, w odpowiednim dla nas czasie. Gdy cie-
p a mamy za ma o, to le, lecz gdy jest go za 
du o lub w z ym czasie, to tak e le.

2Ciep o powinno by  produkowane wów-
czas, gdy s  do tego najlepsze warunki (np. 

II taryfa dla pomp ciep a). Je li na ciep o nie ma 
akurat zapotrzebowania, powinno by  magazy-
nowane w zasobniku, potocznie zwanym zbior-
nikiem buforowym ( aden producent nie produ-
kuje towaru, przerzucaj c go z linii produkcyjnej 
od razu do sklepu – ciep o to nie pieczywo!) 

3Ciep o powinno by  dystrybuowane do po-
mieszcze  w odpowiednim czasie oraz od-

powiedniej ilo ci (tego nie zapewni posiada-
nie samego ogrzewania pod ogowego).

4Grzejniki nie s  po to, by buforowa  nad-
miar mocy ród a ciep a i chroni  go przed 

taktowaniem, lecz po to, by w optymalnym dla 
nas czasie dostarczy  naszej rodzinie tyle cie-
p a, ile wymagamy, i tam, gdzie w danym mo-
mencie chcemy.

5Przy obecnych technologiach budowy ener-
gooszcz dnych i mniejszych domów nic 

nie stoi na przeszkodzie, by czy  ogrzewa-
nie grzejnikowe oraz pod ogowe w jednym 
obiegu, zasilanym czynnikiem grzewczym 
o jednakowej temperaturze (patrz: hybrydo-
wa dystrybucja ciep a).

6Optymalna instalacja c.o. powinna by  tak 
skonfigurowana, by po osi gni ciu po -

danej temperatury u ytkowanego pomieszcze-
nia b d  przy pojawieniu si  istotnych zysków 
grzania lub te  w razie braku potrzeby grzania 
(wyjazd) proces grzania mo na by o ca kowi-
cie przerwa  czy te  co najmniej w znacznym 
stopniu ograniczy .

Tanie i zawsze komfortowe, ca oroczne, ela-
stycznie reaguj ce na zmiany i anomalie po-
godowe ogrzewanie domu nie jest mo liwe 
bez posiadania grzejników – dystrybutorów 
ciep a, o minimalnej bezw adno ci cieplnej. 
Takimi grzejnikami s  np. regulusy, grzejni-
ki produkowane przez REGULUS®-system. 
Umo liwiaj  one autentyczne i skuteczne za-
rz dzanie ciep em w Twoim domu, równie
z u yciem coraz powszechniejszych zdal-
nych, nowoczesnych programatorów tempe-
ratury. Alternatywne, równie  bardzo dobre 
po czenie systemów stanowi hybrydowa dys-
trybucja ciep a.

REGULUS®-system
ul. Gra y skiego 51 
43-300 Bielsko-Bia a

tel./faks 33 812 36 69, 33 496 99 99
www.regulus.com.pl

regulus@regulus.com.pl

Grzejnik cienny SOLLARIUS

Ogrzewanie pod ogowe kana owe
REGULUS®-system CANAL. 
Podest aluminiowy

Grzejnik cienny DECOR
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