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ARTYKU  PROMOCYJNY REGULUS®-SYSTEM

Coraz cieplejsze budownictwo, nowo-
czesne akumuluj ce ciep o materia-
y budowlane umo liwiaj  zmiany 

w sposobie ogrzewania budynków. Niewielkie 
potrzeby grzewcze wspó cze nie budowanych 
domów (maksymalnie 20–50 W/m²) sprawiaj ,
e mo na skutecznie grza  niskotemperaturo-

wo. Nauczyli my si  równie  ogranicza  wen-
tylacyjne straty ciep a. Nasta  nowy etap ewo-
lucji systemów grzewczych, który stanowi 
po czenie w jednym obiegu, w jednym po-
mieszczeniu, komponentu o du ej bezw ad-
no ci cieplnej („pod ogówka”) z komponen-
tem o znikomej bezw adno ci cieplnej i du ej
efektywno ci grzewczej (systemy grzejniko-
we REGULUS®-system). Hybrydowa dystry-
bucja ciep a to sformu owanie, które ozna-
cza, e pomieszczenie ogrzewane jest poprzez 
ogrzewanie pod ogowe (wykonane jedynie na 
odkrytym fragmencie pod ogi np. cz ci ko-
munikacyjnej) oraz szybko reaguj cy grzej-
nik, czy te  grzejniki ( cienne lub kana owe). 
Zasilanie obu komponentów procesu grzania, 
zarówno grzejnika jak i „pod ogówki”, wy-
prowadzone jest ze wspólnego rozdzielacza, 
czynnikiem grzejnym o tej samej temperatu-
rze. „Pod ogówka” jest zdecydowanie „odchu-

dzona”, a przez to znacznie ta sza w wykona-
niu. Proporcje te wynosz  dla „pod ogówki” 
20–40% mocy grzewczej (w zale no ci od 
rodzaju ród a ciep a oraz od strefy klima-
tycznej) do 60–80% mocy w grzejnikach. 
Posiadanie fragmentu instalacji grzewczej 
o du ej bezw adno ci cieplnej, lecz z niedo-
borem mocy, dzia a jak bufor ciep a, pozwa-
laj c ustabilizowa  prac  ka dego dost pne-
go ród a ciep a. To od decyzji u ytkownika 
zale y, czy w danym okresie grzewczym ta-
kiego bufora u ywa , czy te  nie. Ogrzewanie 
powoli reaguj ce, wy cznie pod ogowe, to 
sposób ogrzewania bardzo jednostajny. Przy 
tym sposobie grzania ciep a jest czasami za 
ma o, a czasami za du o. Ciep o podane jest 
nie zawsze wówczas, gdy jest na nie zapotrze-
bowanie. Niemo liwe jest tak e szybkie wy -
czenie grzania, wtedy gdy jest ono zbyteczne. 
Dlatego te  inwestorzy coraz cz ciej wybie-
raj  ogrzewanie hybrydowe, cz ce w jed-
nej instalacji sk adow  reaguj c  powoli oraz 
sk adow  reaguj c  bardzo szybko na potrze-
by u ytkownika. Czas uzyskania po danej 
temperatury lub zmiany temperatury w gór
jest przy takiej opcji krótki, a wydatek ener-
gii niezb dny dla uzyskania za o onego celu 
grzewczego niewielki. Ogrzewanie pod o-

gowe w tym wypadku gwarantuje tak e cie-
p olubnym domownikom efekt ciep ej pod-
ogi, natomiast zadaniem grzejników jest 

precyzyjne uzupe nianie bie cych strat cie-
p a. Tak szeroko pojmowane bezpiecze stwo 
cieplne domowników oraz komfort cieplny
po czony z ekonomik  grzania, zapewni
mog  jedynie grzejniki o ma ej bezw adno-
ci cieplnej oraz du ej sprawno ci. Takie 

w a nie s  miedziano-aluminiowe grzejni-
ki REGULUS®-system, które maj c ma  mas
ca kowit  (ma a pojemno  wodna), po czo-
n  z du  powierzchni  wymiany ciep a, sku-
tecznie pracuj  równie  w instalacjach nisko-
temperaturowych. 
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Ogrzewanie kana owe REGULUS®-system CANAL

Grzejnik cienny REGULUS®-system DECOR
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