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ARTYKU  PROMOCYJNY REGULUS®-SYSTEM

OPTYMALIZACJA 
PROCESU GRZANIA
Ogrzewanie sk ada si  z trzech faz: produk-
cja ciep a, (ewentualne) magazynowanie cie-
p a oraz dystrybucja ciep a. Celem jest uzyska-
nie komfortu cieplnego czyli akurat po danej 
temperatury pomieszcze . Od razu zazna-
czy  trzeba, e utrzymywanie przez ca y se-
zon grzewczy, przez ca  dob , bez wzgl du na 
wilgotno  powietrza, dla wszystkich domow-
ników jednakowej temperatury np. 20°C wca-
le nie oznacza komfortu cieplnego oraz odpo-
wiedniego poszanowania wytworzonej energii.

Przyjrzyjmy si  osobno ka dej z wymienio-
nych faz, gdy  mo na optymalnie produko-
wa  ciep o, lecz nieoptymalnie je magazyno-
wa , czy te  dystrybuowa . Na ka dym etapie 
post powania z energi  ciepln  powstawa
mog  jej nieuzasadnione straty, czasem bar-
dzo znaczne.

Wi kszo  z u ytkowników oraz instala-
torów koncentruje si  na optymalizacji pra-
cy ród a ciep a (kot a, pompy), zaniedbuj c
faz  jego optymalnej dystrybucji. W rezulta-
cie, w miar  optymalnie wyprodukowane cie-

p o w kolejnej fazie grzania zostaje w znacz-
nej cz ci zmarnotrawione. Optymalna 
produkcja ciep a nie polega na tym, e ró-
d o ciep a pracuje d ugo i ca kowicie bez tak-
towania, lecz na tym, e pracuje ono z maksy-
maln  sprawno ci . Wyprodukowane ciep o
mo e trafi  wprost na grzejniki lub jego ca o
lub nadmiar mo e zosta  zmagazynowane. 
Magazynowanie ciep a jest potrzebne szcze-
gólnie wówczas, gdy produkcja ciep a nast -
puje w innym czasie ni  zapotrzebowanie na 
nie oraz w sytuacji produkcji ciep a w nad-
miarze. Równie  je li produkcja ciep a jest 
relatywnie ma o sterowalna, musi jej towa-
rzyszy  magazynowanie ciep a, buforuj ce re-
lacj  na linii produkcja – zbyt.

ZASADY KARDYNALNE 
FUNKCJONOWANIA 
OPTYMALNEJ INSTALACJI C.O. 
1. Maksymalna ilo  wyprodukowanej energii 
cieplnej powinna by  wykorzystana do ogrza-
nia u ytkowanych pomieszcze  w odpowied-
ni do naszych potrzeb sposób i w odpowied-
nim dla nas czasie. (Gdy mamy za ma o ciep a
to le, lecz gdy mamy go za du o lub w z ym 
czasie tak e jest le).

2. Ciep o nie powinno by  produkowa-
ne wówczas, gdy s  „wolne moce produkcyj-
ne”, chyba, e na rzecz magazynu ciep a czy-
li zasobnika, potocznie zwanego zbiornikiem 
buforowym. (Przewa nie nie produkuje si  to-
waru przerzucaj c go z linii produkcyjnej od 
razu do sklepu. Analogiczna zasada obowi -
zuje na linii produkcja ciep a – dystrybutor 
ciep a czyli grzejniki). 

3. Ciep o powinno by  dystrybuowane kie-
dy trzeba oraz w ilo ci jakiej trzeba. (Tego wa-
runku nie zapewni  posiadanie samego ogrze-
wania pod ogowego).

4. Grzejniki nie s  po to, by buforowa  nad-
miar mocy ród a ciep a i chroni  go przed 
taktowaniem, lecz s  po to, by w optymalnej 
dla nas ilo ci i w optymalnym dla nas czasie 
dostarczy  naszej rodzinie tyle ciep a, ile aku-
rat wymagamy. 

5. Przy obecnych technologiach budowy 
energooszcz 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: hybrydowa 
dystrybucja ciep a). 

6. Optymalna instalacja c.o. powinna by
tak skonfigurowana, by po osi gni ciu aku-
rat po danej temperatury u ytkowanego po-
mieszczenia lub przy pojawieniu si  istotnych 
uzysków grzania albo te  w razie braku po-
trzeby grzania (wyjazd), proces grzania mo -
na by o ca kowicie przerwa  lub 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.

Abecad o techniki grzewczej
Odró nij pozorne oszcz dzanie wytworzonej energii cieplnej od faktycznej, 
najwy szej w Twoim wypadku mo liwej oszcz dno ci po czonej 
z poszanowaniem energii, oszcz dno ci dodatkowo po czonej 
z unikalnym komfortem cieplnym!
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