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PREZENTACJA
Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e elektryczne
ogrzewanie pod³ogowe jest najbardziej przyjazne i komfortowe
dla naszego dobrego samopoczucia i zdrowia.

Elektryczne
ogrzewanie pod³ogowe

Decyduj¹c siê na ogrzewanie pod³ogowe
mo¿emy wybraæ miêdzy dwoma ró¿nymi
systemami monta¿u:
z przewody grzejne – uk³adane bezpoœrednio na warstwie izolacji termicznej
pod³ogi – zalewane warstw¹ betonu np.:
ELEKTRA VCD, VC, DM;
z maty grzejne – uk³adane na wylewce betonowej pod wykoñczeniem pod³ogi (np.:
pod terakot¹) np.: ELEKTRA MD,
MG. „Elektryczna” pod³oga mo¿e pe³niæ
rolê ogrzewania zasadniczego lub wspomagaj¹cego, tzw. efekt „ciep³ej pod³ogi”.
Decyduj¹c siê na zakup elektrycznego
ogrzewania pod³ogowego, powinniœmy
uwzglêdniæ nastêpuj¹ce wytyczne projektowe:
 Wybór okreœlonego urz¹dzenia
grzewczego
z Przewody grzejne – jeœli nasze pod³ogi
nie zosta³y jeszcze wylane, pamiêtaæ nale¿y
o dpowiedniej izolacji termicznej.
Jeœli budujemy dom niepodpiwniczony to
minimalna gruboœæ izolacji powinna wynosiæ 10 cm. Domy podpiwniczone oraz
izolacja miêdzy stropowa powinna wynosiæ min. 5 cm. Dla nieogrzewanej piwnicy
przyjmuje siê 7 cm warstwy termoizolacji.
z Maty grzejne – które uk³ada siê w warstwie zaprawy klejowej.
Kiedy konieczne jest wyrównanie powierzchni pod³ogi, mo¿emy u¿yæ super
cienkich przewodów do wylewek samopoziomuj¹cych ELEKTRA DM.

Wybieraj¹c materia³y wykoñczeniowe
pod³ogi stosujemy takie, które maj¹ niski
opór cieplny. W ostatnich czasach powszechne staje siê stosowanie elektrycznego ogrzewania pod³ogowego pod panelami i parkietem.
 Konieczne jest rozplanowanie sta³ej
zabudowy w pomieszczeniach.
Elektryczne ogrzewanie pod³ogowe nie
powinno byæ uk³adane pod meblami, które stanowi¹ barierê w oddawaniu ciep³a.
Wyjœciem z sytuacji s¹ bez w¹tpienia meble na min. 5-cm nó¿kach.
Przewody s¹ produkowane jako gotowe
zestawy o okreœlonej d³ugoœci i mocy. Zestaw sk³ada siê z przewodu grzejnego oraz
po³¹czonego z nim, za pomoc¹ hermetycznej mufy, przewodu zasilaj¹cego.
Przewody grzejne wystêpuj¹ w licznych
odmianach:
z jednostronnie (VCD, DM) i dwustronnie zasilane (VC);
z o mocy: 10, 15, 17, 20, 25 W/m.b.;
Dobór i monta¿ w³aœciwego przewodu lub
przewodów powinniœmy zleciæ uprawnionemu instalatorowi. ELEKTRA udziela na
swoje przewody i maty 10-letniej gwarancji.
Maty to gotowe do u³o¿enia urz¹dzenia –
przewód grzejny o ma³ej œrednicy po³¹czony z przewodem zasilaj¹cym jest rozpiêty i przymocowany do siatki z w³ókna
szklanego. Taka budowa pozwala montowaæ maty w warstwie zaprawy klejowej
pod np.: terakotê. Siatka ma szerokoœæ
50 cm i w zale¿noœci od powierzchni ca³kowitej poszczególne modele ró¿ni¹ siê
jej d³ugoœci¹. Produkowane s¹ w nastêpuj¹cych odmianach:
z jednostronnie (MD) i dwustronnie zasilane (MG);
2
z o mocy: 100 i 160 W/m
Maty zosta³y przystosowane do samodzielnego monta¿u. W opakowaniu obok
maty znajduj¹ siê rurki i puszka instalacyjna. Wykonanie pod³¹czeñ elektrycz-

nych nale¿y jednak powierzyæ uprawnionemu elektrykowi.
Dobór mat grzejnych: w ³azienkach,
w których ogrzewanie pod³ogowe bêdzie
zasadniczym systemem cieplnym, powinno siê stosowaæ maty o mocy 160 W/m2.
W pozosta³ych pomieszczeniach i w wypadku dogrzewania w ³azience, wystarczaj¹ce bêd¹ urz¹dzenia 100 W/m2.
Matê uk³adamy przewodem grzejnym
skierowanym do do³u, co zabezpieczy go
przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas rozprowadzania zaprawy klejowej.
Pamiêtaæ nale¿y, aby stosowaæ klej przeznaczony do wspó³pracy z ogrzewaniem
pod³ogowym. Mata powinna byæ ca³kowicie zatopiona w zaprawie. Niedopuszczalne jest jej skracanie.
 Planuj¹c monta¿ ogrzewania pod³ogowego powinniœmy pamiêtaæ o zastosowaniu regulatorów temperatury, które pomog¹ utrzymaæ odpowiedni komfort
i zmniejsz¹ koszty eksploatacji.
Rosn¹c¹ popularnoœæ elektryczne ogrzewanie pod³ogowe zawdziêcza niew¹tpliwie takim zaletom jak:
z niskie koszty inwestycyjne,
z stosunkowo niskie koszty eksploatacji,
z ³atwoœæ i dok³adnoœæ regulacji temperatury,
z wysoki komfort cieplny,
z oddzielna regulacja temp. dla ka¿dego
pomieszczenia,
z brak czynnoœci konserwacyjnych,
z estetyka – niewidoczna instalacja pozwalaj¹ca w pe³ni wykorzystaæ walory pomieszczeñ.
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