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  Oszczędność energii

W dzisiejszym świecie oszczędność energii 
to zadanie priorytetowe ze względu na emi-
sję szkodliwych substancji, ale także obni-
żenie kosztów eksploatacji. Nowe budynki, 
zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzin-

ne, skłaniają się w kierunku zastosowania 
energooszczędnych instalacji centralnego 
ogrzewania. Również budynki wybudowa-
ne wiele lat temu poddawane są termomo-
dernizacji – docieplane są ściany zewnętrz-
ne i stropodach, poprawiany wadliwy 
system wentylacji, wymieniany dach oraz 

instalacja centralnego ogrzewania. Wymia-
na instalacji grzewczej wraz z grzejnikami 
pozwala zaoszczędzić 10–25% energii, do-
cieplenie ścian i stropodachu – dodatkowo 
5–15% zużywanego ciepła. 
Audyt energetyczny pozwala określić, na 
które elementy budynku należy zwrócić 
szczególną uwagę. Należy jednak pamię-
tać, że najbardziej wymierne korzyści osią-
gane są po zastosowaniu grzejników w in-
stalacjach niskotemperaturowych. 

Badania efektywności grzejników

Mając na uwadze obecne trendy, koncern 
Rettig ICC, w skład którego wchodzi mię-
dzy innymi bardzo dobrze znana w Polsce 
marka Purmo, przeprowadził 2-letnie bada-
nia pt. „Efektywność w niskich tempera-

turach”. Ich celem było zbadanie działania 
grzejników Purmo pracujących w kontrolo-
wanych warunkach w układzie niskotem-
peraturowym. Wydajność energetyczna 
oraz dane porównawcze oparte były o pro-
cesy cieplne, zachodzące w nowych oraz 
wyremontowanych budynkach. Badania 
udowodniły, że grzejniki Purmo pracujące 
w instalacjach niskotemperaturowych to 
najbardziej wydajne emitery ciepła. Ogrza-
nie pomieszczenia do 20°C możliwe jest już 
przy temperaturze wody grzewczej na po-
ziomie 45/35°C. Utrzymanie takiej tempera-
tury w pomieszczeniu jest możliwe, grzej-
niki bowiem szybko reagują na dodatkowe 
źródła ciepła – przebywających w domu 
ludzi, działające urządzenia elektryczne, 
a także wpadające promienie słoneczne. 
Przestają wówczas oddawać ciepło z insta-
lacji grzewczej, co pozwala zaoszczędzić 

Grzejniki Purmo 
w instalacjach 
niskotemperaturowych

  Agnieszka Otręba

Grzejniki Purmo 
zapewniają ekonomiczne 
i efektywne funkcjonowanie 
instalacji centralnego 
ogrzewania. Urządzenia 
te doskonale współpracują 
z każdą efektywną 
energetycznie instalacją 
o niskiej temperaturze 
czynnika grzewczego 
(np. z wykorzystaniem pomp 
ciepła), zapewniając wysoki 
poziom komfortu cieplnego 
przy niskich kosztach 
eksploatacyjnych. Produkty tej 
marki cechuje przy tym bardzo 
dobre wykonanie z najwyższej 
jakości materiałów.
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energię, jak również obniżyć znacznie mie-
sięczne rachunki. Produkty Purmo cechu-
ją się również krótkim czasem reakcji na sy-
gnały z układu regulacji. 

Do nowych i modernizowanych 
instalacji

Instalacje niskotemperaturowe przy zasto-
sowaniu grzejników Purmo świetnie spraw-
dzają się w nowych oraz zmodernizowa-
nych budynkach o wysokiej izolacyjności 
ścian zewnętrznych. W takich budynkach 
bowiem już temperatura zasilania na pozio-
mie 45°C pozwala ogrzać pomieszczenie 
do 20°C, nie zachodzi też konieczność pod-
noszenia temperatury czynnika grzewcze-
go powyżej 55°C. W starym budownictwie 
taki efekt można było osiągnąć dopiero 
przy 75°C. Powodowało to wyższe zużycie 
energii i wyższe rachunki za ogrzewanie. 
Należy podkreślić, że zarówno montaż no-
wej instalacji, jak również modernizacja sta-
rej przy zastosowaniu produktów Purmo, 
nie pociągają za sobą wysokich nakładów 
finansowych, a po zainstalowaniu grzejniki,
oprócz okresowej kontroli stanu technicz-
nego oraz czyszczenia ich powierzchni, nie 
wymagają żadnej obsługi.

Produkty marki Purmo współpracują z wie-
loma rodzajami źródeł ciepła, w tym pom-
pami ciepła oraz systemami wykorzystu-
jącymi energię odnawialną: wiatr, słońce 
i wodę. Zapewniają one wysoki poziom 
komfortu cieplnego przy niższych kosztach 
eksploatacyjnych. 

Grzejniki z oferty Purmo

W ofercie Purmo znajdziemy grzejniki pły-
towe, dostępne w bardzo szerokim asorty-
mencie – z płytami profilowanymi, całkowi-
cie gładkimi lub z lekkimi przetłoczeniami, 
w długościach od 40 cm do 3 m i wysoko-
ściach już od 20 do 90 cm. Grzejniki Pur-
mo można dopasować do każdej instalacji, 
zarówno na etapie budowy, jak i wymia-
ny starej instalacji na nową, co jest ich atu-
tem. Do wyboru mamy bowiem grzejni-
ki z podłączeniem bocznym oraz dolnym. 
W budynkach poddawanych modernizacji 
największą popularnością cieszą się grzej-
niki Purmo z podłączeniem bocznym. In-
stalacje centralnego ogrzewania w takich 
budynkach wykonywane były bowiem 
w układzie z pionami grzewczymi, a nie 
rozdzielaczami. 
Inwestorom poszukującym bardziej deko-
racyjnych kształtów polecamy np. modele 
grzejników dekoracyjnych (w wersji piono-
wej: Kos V, Faro V; poziomej: Kos H, Faro 
H), jak również grzejniki konwektorowe 
(w wersji pionowej: Narbonne V, Narbonne 
V VT; poziomej: Narbonne, Narbonne VT). 
Ciekawym rozwiązaniem są urządzenia 
grzewcze ukryte w podłodze – grzejniki ka-
nałowe – również dostępne w ofercie pro-
ducenta. Do łazienek Purmo proponuje 
grzejniki drabinkowe. 

Rettig Heating sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa
faks 22 643 99 95, tel. 22 643 25 20
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

R
E

K
L

A
M

A

  Paweł Darmoń

1

mailto:purmow@purmo.pl
http://www.purmo.pl

