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aby w łazience było ciepło wraz z efektem ciepłej 
podłogi. Ale żeby nie było tak łatwo, przeszkodą jest 
temperatura czynnika krążącego w instalacji grzej-
nikowej. Tak jak już wcześniej wspomniano układy 
płaszczyznowe zasilane są czynnikiem o obniżo-
nej temperaturze, oscylującej w zakresie 25-43°C.  
Dlatego należy taki układ podmieszać i zabez-
pieczyć przed zbyt dużą temperaturą czynnika.  
Ale najczęściej do zasilenia jest tylko jedna pętla.  
Budowa układu podmieszania wymaga zaworu ter-
mostatycznego, pompy i rozdzielacza, co oprócz 
tego, że obliguje do znalezienia miejsca do monta-
żu na ścianie, to jest także kosztowne. 
Na szczęście świat instalacji jest na taką ewentual-
ność przygotowany i od lat proponuje rozwiązanie 
w postaci ogranicznika temperatury powrotu.  
Ten zawór montowany – jak sama nazwa wskazuje 
na powrocie – jest regulatorem przepływu sterowa-
nym przez wkładkę termostatyczną, co oznacza, że 

Największym atutem ogrzewania płaszczyzno-
wego jest to, że wymaga ono zasilania niższym pa-
rametrem, dzięki czemu do zasilenia takich układów 
wybiera się niskotemperaturowe źródła ciepła, ta-
kie jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła,  
co z kolei przyczynia się do obniżenia rachunku za 
energię potrzebną do ogrzania obiektu. Jednak no-
woczesne instalacje oparte o oszczędne i efektyw-
ne źródła ciepła pojawiają się dopiero od kilkunastu 
lat i stanowią małą część pracujących aktualnie in-
stalacji grzewczych. Natomiast większość systemów 

ogrzewania budownictwa mieszkaniowego jest opar-
tych na układach grzejnikowych, również tych pro-
ponowanych przez deweloperów, których użytkow-
nicy coraz częściej wyrażają chęć zastosowania 
ogrzewania podłogowego. 
Najczęściej pomysł zastosowania podłogówki po-
jawia się przy okazji remontu łazienki czy kuchni, 
kiedy jest okazja do lekkich modyfikacji instalacji.  
Po sprawdzeniu możliwości technicznych budynku, 
obniżeniu posadzki o wymaganą wysokość wylewki 
 i izolacji, prawdopodobnie nic nie stoi na przeszkodzie,  

Miłe uczucie ciepłej podłogi, równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu 
oraz niewidoczne urządzenia grzewcze, to jedynie kilka korzyści, które wpływają 
na decyzję inwestorów, jeśli chodzi o wybór systemu ogrzewania podłogowego. 
O ile ogrzewanie ścienne nie jest jeszcze bardzo popularne, to instalacje 
podłogowe pojawiają się już w większości nowo projektowanych instalacjach  
w budownictwie mieszkaniowym i nie tylko. 

Podłogówka dla każdego

Zestaw regulacyjny RTL-Box 324 Vario

AFRISO po latach obserwacji rynku instalacyjnego 
w Polsce oferuje coś więcej, niż jedynie tak zwa-
ny zawór RTL. Taki zawór niejednokrotnie trzeba 
ukryć w skrzynce w ścianie, co rzutuje na estetykę 
wykonania całego pomieszczenia. Dlatego w naj-
nowszej ofercie AFRISO pojawił się RTL-Box Vario, 
który jest gotowym rozwiązaniem, aby w bezpiecz-
ny i estetyczny sposób zasilić pętlę podłogową.  
Dodatkowo jest wyposażony w głowicę termo-
statyczną, która będzie sterowała całym zestawem 

tak, aby utrzymać zadaną jednakową temperaturę 
pomieszczenia. Zastosowany zawór odpowietrzający 
pozwala na montaż kompletu na dowolnej wysoko-
ści, wygodnej dla użytkownika i niewpływającej ne-
gatywnie na efekt końcowy wykonania. 
Cały zestaw regulacyjny znajduje się w podtyn-
kowej skrzynce, zamkniętej pod małą i estetycz-
ną klapką zaślepiającą. RTL-Box Vario umożliwia 
kontrolę nad przepływem przez pętlę, tempera-
turą, przy jakiej zawór odetnie przepływ, oraz –  

co najważniejsze – nad temperaturą pomieszczenia. 
Stosując RTL-Box Vario zyskuje się komfort cieplny 
oraz możliwość pełnej regulacji pętli podłogowej 
przy bardzo estetycznym wykonaniu nieograni-
czonym szczególnymi warunkami zabudowy ze-
stawu. Bez dodatkowych układów podmieszania, 
obniżania temperatury czynnika grzewczego, do-
datkowej pompy i rozdzielacza wielu użytkowni-
ków instalacji grzejnikowych może spełnić marze-
nia o ciepłej podłodze.

Przykładowa realizacja z zastosowaniem zestawu 
RTL-Box 324 Vario

Zestaw RTL-Box 324 Vario 

http://www.instalreporter.pl
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zawór jest w pełni automatyczny. Takie rozwiąza-
nie nie reguluje jednak temperatury zasilania pętli 
podłogowej, ale ogranicza przepływ przez nią w za-
leżności od nastawionej temperatury. Czyli mamy 
sytuację, gdzie kocioł podaje na instalację grzejniko-
wą parametr 60°C, zawór ograniczający temperatu-
rę powrotu nastawiony na 35°C, w pętli podłogowej 

znajduje się czynnik o temperaturze takiej samej, jak 
posadzka pomieszczenia, więc zawór otworzy prze-
pływ z instalacji grzejnikowej do pętli podłogówki. 
Kiedy na czujniku zaworu pojawi się temperatura 
wyższa niż nastawiona, wtedy ten zamknie przepływ 
i gorący czynnik, który dostał się do pętli podłogo-
wej zostaje zatrzymany, aby przekazać ciepło do po-
sadzki. Jeśli temperatura czynnika w pętli podłogo-
wej spadnie poniżej nastawionej na zaworze, ten 
znów otworzy przepływ i wpuści kolejną porcję cie-
płego czynnika do pętli. W ten prosty sposób moż-
na zasilić jedną pętlę podłogówki zasilanej bezpo-
średnio z instalacji grzejnikowej.

Zestaw RTL-Box 324 Vario - zastosowanie w łazience z grzejnikiem drabinkowym

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Obejrzyj film instruktażowy  
o RTL-Box 324 Vario

Program Immergas Caius

Program Caius to program premiowy dla instalatorów 
urządzeń grzewczych marki Immergas. Dzięki współ-
pracy z producentem codzienna aktywność zawodo-
wa może przynosić jeszcze więcej korzyści. Za zakup  
i montaż wybranych urządzeń marki Immergas można 
uzyskać dodatkowe profity w postaci premii pieniężnej 
lub profesjonalnej odzieży roboczej.
Udział w Programie Caius jest niezwykle prosty. Wystar-
czy zgłosić się do Programu poprzez formularz zgłosze-
niowy dostępny na stronie. 
Urządzenia objęte Programem Caius dostępne są wy-
łącznie w punktach sprzedaży objętych Akredytacją  
Immergas. Wykaz punktów z ważną Akredytacją do-
stępny jest w zakładce Gdzie Kupić. 
Zasady i czas trwania programu określa Regulamin Pro-
gramu, ważny od 7.05.2018.
Szczegóły dostępne również w ulotce informacyjnej. 

Aby odebrać nagrodę wystarczy:

Kupić urządzenie w punkcie objętym 
ważną Akredytacją Immergas

Zainstalować urządzenie 
premiowane w Programie

Zarejestrować urządzenie na stronie 
www.caius.pl

Odebrać premię na kartę Visa 
Immergas

Nowe produkty w programie Caius!  
Rejestruj i odbieraj PREMIE!

Drogi Instalatorze,

Już teraz możesz rejestrować nowe produkty:  
kotły serii Victrix PRO, pompy ciepła Immerwater  

i hydrauliczne rozdzielacze strefowe DIM
dostępne w programie CAIUS i cieszyć się  

dodatkową premią!

Wejdź na stronę www.caius.pl/Produkty-promocyjne i zapoznaj się  
z listą wszystkich aktualnie premiowanych urządzeń.
 
To proste!
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przystąp do programu.
2. Kup urządzenie w punkcie z Akredytacją Immergas.
3. Zainstaluj urządzenie premiowane w programie.
4. Zaloguj się do Strefy Instalatora i zarejestruj urządzenie.
5. Odbierz premię na kartę Visa Immergas.

Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

INFOLINIA: +48 61 625 02 02
E-MAIL: caius@caius.pl

 
Pozdrawiamy 

Immergas Polskawww.immergas.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BqL1tZ39SxY&t
https://www.caius.pl/resources/CAIUS/Program-Caius_regulamin_25.04.2019.pdf
https://www.caius.pl/resources/CAIUS/Program-Caius_regulamin_25.04.2019.pdf
https://www.caius.pl/resources/CAIUS/Immgergas_caius_ulotka_23042019.pdf
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