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  Grzejniki płytowe – najlepiej 
pod oknem

Dwuletnie badania, przeprowadzone przez 
koncern Rettig ICC, wykazały, iż grzejni-
ki Purmo to najbardziej efektywne emite-
ry ciepła w instalacjach niskotemperaturo-
wych. Oddają one ciepło na drodze 
promieniowania, zapewniając w ten spo-
sób szybką jego wymianę i nagrzewanie 
ścian wewnętrznych (przepływ fal elek-
tromagnetycznych od powierzchni cieplej-
szych do chłodniejszych) oraz konwekcji, 
równoważącej efekt przeciągu np. spowo-
dowany nieszczelnymi ramami okiennymi 
(ogrzewanie mas powietrza, omywających 
ciepłe powierzchnie grzejnika). 
Grzejniki Purmo, których cechą charakte-
rystyczną jest niska bezwładność cieplna, 
w ciągu kilku minut nagrzewają się, a sty-
gną około pół godziny, dzięki czemu szyb-
ko zapewniają optymalne warunki klimatu 
wewnętrznego oraz jednolity rozkład tem-
peratury. Mogą współpracować z każdym 
źródłem ciepła, włącznie z wykorzystujący-
mi energię odnawialną.
Aby zwiększyć efektywność instalacji i zmi-
nimalizować straty ciepła, Purmo poleca 
zamontowanie grzejnika pod oknem. Zasto-
sowanie dodatkowo systemu wentylacyj-
nego Purmo Air, zwiększy wymianę ciepła 
na drodze konwekcji, dostarczając świeże 
i ogrzane powietrze z zewnątrz w wymaga-
nej względami higienicznymi ilości.

Grzejniki kanałowe

Gdy pod oknem jest zbyt mało miejsca na 
grzejnik płytowy, zaleca się zastosowanie 
grzejników kanałowych np. z serii Aquilo, 
które działają jak kurtyna powietrzna, eli-
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  Agnieszka Otręba

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja 
niskotemperaturowa zapewnia odpowiedni rozkład 

temperatury w każdym pomieszczeniu, wyższy komfort 
cieplny przy niskiej temperaturze czynnika grzewczego, 

a w konsekwencji – obniżenie kosztów ogrzewania. 
Jednak wszystkie jej elementy muszą współgrać 

ze sobą, na nic bowiem zda się zamontowanie 
energooszczędnego źródła ciepła, jeśli 

inne, źle zaprojektowane elementy 
instalacji, nie w pełni 

wykorzystają przetwarzaną 
przez niego energię.
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minująca odczucie chłodu płynącego od 
okna. Grzejniki kanałowe idealnie pasują do 
pomieszczeń o dużych przeszkleniach, przy 
wyjściach na balkon lub taras. W ofercie 
Purmo znajdują się modele wykorzystujące 
konwekcję naturalną (Aquilo FMK) lub dzia-
łające w układzie, gdzie przepływ powie-
trza przez grzejnik wymuszony jest wenty-
latorem (Aquilo F1T, Aquilo F1P). Regulacja 
tego typu grzejników odbywa się za po-
mocą automatyki umożliwiającej sterowa-
nie ilości dopływającej do grzejnika wody, 
a dla wersji z wymuszonym obiegiem po-
wietrza także obrotów wentylatorów. Jed-
nym z najprostszych sposobów regulacji, 
np. w grzejnikach Aquilo FMK, jest zamon-
towanie głowicy termostatycznej z czuj-
nikiem wyniesionym, wówczas sterowa-
nie odbywa się przez regulację ilości wody 
przepływającej przez wymiennik. W mo-
delach wyposażonych w wentylatory naj-
lepsze efekty regulacji otrzymuje się dzię-
ki zastosowaniu termostatu pokojowego 
z automatycznym przełącznikiem obrotów 
w połączeniu z regulacją ilości dopływają-
cej do grzejnika wody poprzez zawór ter-
mostatyczny z siłownikiem elektrycznym. 

Grzejniki łazienkowe

W ofercie Purmo znajduje się wiele modeli 
grzejników łazienkowych, od najprostszych 
(np. Santorini) do wyszukanych form (np. 
Imia, Anafi, Mauritius, Kea). Dostępne są
one w szerokiej palecie kolorów RAL. Urzą-
dzając łazienkę, można więc dopasować 
kolor grzejnika do koloru płytek lub urzą-
dzeń sanitarnych. Obecnie coraz chętniej 
kupowane do łazienek są grzejniki pokry-
te warstwą chromu. Stanowią one element 
dekoracyjny, pasujący do np. uchwytów 

na ręczniki, armatury. Warto jednak wie-
dzieć, iż moc grzewcza takich urządzeń jest 
o ok. 35% niższa, niż grzejników pokrytych 
warstwą lakieru. Jeśli zatem zdecyduje-
my się na montaż grzejnika pokrytego war-
stwą chromu, pamiętajmy o dostosowaniu 
jego mocy grzewczej do wielkości i wy-
mogów pomieszczenia. W ofercie Purmo 
dostępne są dwa modele takich grzejników 
– Flores CH i Flores C CH.

Grzejniki Purmo z wkładkami 
termostatycznymi

Nie może być mowy o efektywności ener-
getycznej niskotemperaturowego syste-
mu grzewczego bez zamontowania termo-
statów, dzięki którym przepływ ciepłej 
wody przez grzejnik będzie czynnikiem 
zmiennym, zależnym od zmieniających się 
warunków wewnętrznych w pomieszcze-
niu. Dodatkową korzyścią zastosowania 
termostatów jest możliwość ustawienia 
żądanej temperatury w zależności od prze-
znaczenia pomieszczeń.  
Do grzejników Purmo, które standardo-
wo wyposażone są we wkładki termosta-
tyczne, wystarczy dokupić odpowiednią 
głowicę termostatyczną. 

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

W kwietniu bieżącego roku firma Hydrosolar wraz ze swoimi kluczowymi partnera-
mi biznesowymi – firmami De Dietrich, Herz, Koło, Radson, Tece i Vaillant – zainicjo-
wała akcję charytatywną pt. „POMÓŻ MISIE ROZWIJAĆ”, mającą na celu zebranie 
funduszy dla podopiecznych Stowarzyszenia Siemacha. Rok 2011 jest dla Hydrosola-
ru – jednej z największych sieci hurtowni na polskim rynku branży instalacyjnej – ro-
kiem szczególnym, ze względu na przypadającą 20. rocznicę powstania firmy. Założo-
na w 1991 roku, w Krakowie, była jedną z pierwszych firm w Polsce, która promowała
nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki grzewczej, wprowadzała na rynek nowo-
czesne, mało wówczas znane produkty tej branży oraz materiały instalacyjne. Z kilku-
osobowej małej firmy przekształciła się w ciągu ostatnich 20 lat w prężną organizację
handlową, zatrudniającą niemal 400 osób w 33 placówkach handlowych obejmują-
cych swoim zasięgiem obszar Polski południowej.
Akcja „POMÓŻ MISIE ROZWIJAĆ” polega na zbiórce pieniędzy na rzecz Siemachy 
poprzez „wykupywanie” maskotek przez kontrahentów Grupy: instalatorów, inwesto-
rów, projektantów, producentów; jak również pracowników firmy. Zbiórka prowadzo-
na jest od kwietnia do października br. we wszystkich 33 punktach handlowych sieci, 
jak również podczas szkoleń, pikników, wyjazdów integracyjnych itp.
Poza tą akcją Hydrosolar stara się wspierać podopiecznych Stowarzyszenia rów-
nież w inny sposób. W każdym regionie swojego działania firma organizuje z okazji 
20-lecia pikniki rodzinne, na które zaproszeni są również podopieczni Siemachy wraz 
z opiekunami. Pierwszy taki piknik odbył się 21 maja w parku w Swoszowicach. W pro-
gramie imprezy: turniej piłkarski dla kontrahentów firmy oraz mecz towarzyski anga-
żujący młodzież z Siemachy, teatrzyk z udziałem małych widzów, wspólne wykona-
nie grafitti, koncert młodego zespołu rockowego, karaoke dla młodszych i starszych,
smakołyki z grilla i wiele innych atrakcji… Podobne imprezy będą organizowane od 
maja do lipca w m.in. Nowym Sączu, Tarnowie, Wrocławiu, Opolu, Krośnie, Kielcach, 
Lublinie, Częstochowie.
Natomiast w październiku Hydrosolar planuje zorganizować 2-dniowy finał jubileuszo-
wy, na który składać się będą dwie duże imprezy. W piątek 7 października, w Muzeum 
Sztuki Współczesnej Manggha, odbędzie się bankiet dla najważniejszych kontrahen-
tów firmy, połączony z koncertem i finałem akcji „POMÓŻ MISIE ROZWIJAĆ”, a dzień
później, na Krzemionkach, na terenie Ośrodka Sportowego KORONA i TVP Kraków, 
będą miały miejsce Wielkie Targi Branżowe Hydrosolaru organizowane dla ok. 1000 
osób, podczas których skarbonki z zebranymi funduszami zostaną przekazane przed-
stawicielom Stowarzyszenia.
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