
REGULUS-system: Ogrzewanie domu – jak
usprawnić?

Ogrzewanie składa się z trzech etapów - produkcja ciepła, magazynowanie ciepła (ewentualne) i
dystrybucja ciepła. Celem jest komfort cieplny. Aby usprawnić proces grzania należy optymalnie
produkować ciepło, optymalnie je magazynować i dystrybuować. Na każdym z wymienionych etapów
mogą powstawać straty energetyczne. Większość użytkowników oraz fachowców z branży grzewczej
koncentruje się na optymalizacji pracy źródła ciepła (kotła, pompy), zapominając o jego optymalnej
dystrybucji. Dlatego bywa, że optymalnie wyprodukowane ciepło w kolejnej fazie grzania zostaje
częściowo zmarnotrawione. Źródło ciepła powinno pracować z maksymalną sprawnością, a
wyprodukowane ciepło powinno trafić wprost do grzejnika lub zostać zmagazynowane (w całości lub
częściowo).

 

OPTYMALNA INSTALACJA C.O. - JAK DZIAŁA?
Ciepło powinno być produkowane w odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb ilości (nie za dużo1.
ani nie za mało), jednocześnie maksymalna ilość wyprodukowanej energii cieplnej powinna być
wykorzystana w odpowiednim dla nas czasie.
Ciepło powinno być produkowane wówczas, gdy jest na nie zapotrzebowanie lub na rzecz2.
magazynu ciepła.
Ciepło powinno być dystrybuowane, kiedy trzeba i w ilości jakiej potrzeba.3.
Grzejniki są po to, by w optymalnej dla nas ilości i w optymalnym dla nas czasie dostarczyć ciepło.4.
Optymalna instalacja c.o. powinna być tak skonfigurowana, by po osiągnięciu pożądanej5.
temperatury lub przy pojawieniu się istotnych zysków grzania albo też w razie braku potrzeby
grzania (wyjazd), proces grzania można było całkowicie przerwać lub w znacznym stopniu
ograniczyć.

 

JAKIE GRZEJNIKI WYBRAĆ? 

Przy wyborze grzejników koniecznie należy wziąć pod uwagę: pojemność wodną grzejnika i jego
powierzchnię wymiany ciepła. Pojemność wodna powinna być możliwie mała, a powierzchnia
wymiany możliwie dużą. Takie grzejniki mają kilkuminutowy czas reakcji – szybko się nagrzewają i
równie szybko przestają grzać. Przy takich grzejnikach można zastosować sterowanie i manewrować
temperaturą w zależności od potrzeb. Posiadacz tego typu instalacji ma więcej opcji grzania do
dyspozycji, np. w przypadku dużego nasłonecznienia może szybko przerwać grzanie lub może je
znacznie później rozpocząć. Tak szeroko pojęte bezpieczeństwo cieplne domowników zapewnić mogą
jedynie grzejniki o małej bezwładności cieplnej oraz dużej sprawności. Miedziano-aluminiowe
grzejniki REGULUS®-system, mając małą masę całkowitą połączoną z dużą powierzchnią wymiany
ciepła, są optymalnym wyborem.



 

Programy doboru i wyceny grzejników REGULUS®-system: www.regulus.com.pl
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