Nowa generacja ogrzewania i chłodzenia

Prezentacja nowoczesnych systemów
ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego

INNOVATION

www.feris.tech

FERIS sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych produktów w branży instalacyjnej,
tworzących wielofunkcyjny system grzewczo-chłodzący.
Nasze rozwiązania gwarantują komfort, oszczędności oraz wygodę użytkowania
systemu c.o./chłodzenia/wentylacji.
W skład produktów FERIS wchodzą:
- pompy ciepła
- maty kapilarne
- grzewczo-chłodzące płyty gips-karton
- termodynamiczne grzejniki podtynkowe
- rekuperatory
- zbiorniki do pomp ciepła
Pompy ciepła FERIS to nowej generacji urządzenia zaprojektowane do Polskich
warunków atmosferycznych, bez wspomagania elektrycznego. Jednostki
wyposażone w duże, autorskie parowniki oraz funkcję szybkiego odszraniania
IFROST z wydłużeniem czasu pomiędzy cyklami.
Maty kapilarne to nowoczesny system grzewczo-chłodzący zasilany niską
temperaturą czynnika, stosowany w: suﬁtach, ścianach oraz podłodze. W połączeniu
z pompą ciepła system utrzymuje komfort przez 12 miesięcy w roku.
Termodynamiczne grzejniki podtynkowe to innowacyjne ogrzewanie ścienne z
wykorzystaniem przemiany fazowej jako nośnika energii. Dynamika układu fazowego
oraz dedykowany stop miedzi gwarantują odpowiednie parametry pracy oraz
niezawodne funkcjonowanie przez długie lata.
Produkowane przez nas rozwiązania są dokładnie sprawdzane oraz testowane
zarówno w jednostkach badawczych Polskich Politechnik jak również bezpośrednio
na żywych organizmach - inwestycjach budowlanych.
W dobie rozwoju ery elektryczności i tym samej dobrej energii nasze produkty
znajdują zastosowanie w połączeniu z systemami fotowoltaiki - dzięki czemu
inwestorzy zyskują nowoczesny, energooszczędny, system ogrzewania i chłodzenia
pomieszczeń z możliwością zbilansowania zużycia energii elektrycznej w kierunku
uzyskania możliwości domu zero energetycznych.

hea ng&cooling

Potraﬁmy
zająć się Twoim komfortem

MATY KAPILARNE FERIS

INNOWACYJNY SYSTEM
GRZEWCZO-CHŁODZĄCY

Wielofunkcyjność stosowania
w każdej przegrodzie budowlanej

Komfort termiczny i oszczędności

Wielofunkcyjność zastosowania
Maty kapilarne stanowią wielofunkcyjny, nowoczesny system grzewczo-chłodzący, stosowany w różnych
przegrodach budowlanych, który ogrzewa pomieszczenia niską temperaturą zasilania, jak również chłodzi
je w okresie letnim - stabilizując temperaturę i utrzymując komfort w domach przez cały rok.
W odróżnieniu od tradycyjnego wodnego ogrzewania, maty kapilarne wykonane są w technologii cienkich
rurek kapilarnych, zapewniających równomierne i szybkie rozkładanie się temperatur na powierzchni
o
przegród budowlanych, dzięki czemu mogą ogrzewać pomieszczenia już od 25 C zasilania medium
grzewczego. Lekkość oraz trwałość konstrukcji pozwala na instalację mat w dowolnym miejscu w
pomieszczeniach – suﬁcie, ścianach, podłodze, skosach poddasza, łazienkach.

Komfort cieplny i przyjemny mikroklimat
Maty kapilarne zapewniają idealne warunki komfortu termicznego, ponieważ ograniczają chłodzące
oddziaływanie suﬁtów, stropów i ścian a jednocześnie poprawiają warunki higieniczne w pomieszczeniach.
System płaszczyznowy mat kapilarnych to gwarancja równomiernego rozkładu temperatury w całym
o
pomieszczeniu, dzięki wielkopowierzchniowemu ogrzewaniu o niskiej temperaturze zasilania do 30 C.
Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2-3 stopnie powoduje zmniejszenie kosztów energii o 10-20 %.
Dzięki promieniowaniu cieplnemu nie powstaje cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu, nie unosi się kurz, a
z racji niskiej temperatury zasilania nie dochodzi do przypalania cząstek biologicznych oraz pyłu. Jest to
rodzaj ogrzewania najbardziej zbliżony do naturalnego, występującego powszechnie w przyrodzie.

chłodzenie

ogrzewanie

Niskotemperaturowy system ogrzewania oraz chłodzenia
powierzchniowego - jeden układ c.o./chłodzenia.
Naturalne odczucie chłodu bez klimatyzacji.
Stabilizacja temperatury przez cały rok.

Chłodzenie
w pakiecie
do systemu
centralnego ogrzewania!

heating & cooling

Zainstaluj maty kapilarne z pompą
ciepła, a chłodzenie będziesz mieć
w pakiecie

Zdrowy chłód

Maty kapilarne w połączeniu z powietrznymi pompami ciepła stanowią system grzewczo-chłodzący,
stabilizację temperatury oraz uczucie przyjemnego
chłodu w sezonie letnim.

Ogrzewanie oraz chłodzenie suﬁtowe - gwarantuje
idealne warunki komfortu, zdrowe i czyste
pomieszczenia bez wzbijania się kurzu, równomierny
rozkład temperatur oraz oszczędności eksploatacyjne.

Chłodzenie płaszczyznowe nie wywołuje wrażenia
wyziębienia, jak ma to miejsce w przypadku
systemów klimatyzacji. Zdecydowanie mniejsze jest
też ryzyko przeziębienia czy innych chorób. Sam
system jest niesłyszalny, a przy tym możliwy do
zainstalowania niezależnie od kształtu suﬁtu czy
ściany. Przy klimatyzacji powstają przeciągi, duże
różnice temperatur, zajmuje miejsce, należy ją
regularnie konserwować oraz stanowi dodatkową
inwestycję poza systemem centralnego ogrzewania.

Maty kapilarne ze względu na swoją innowacyjną
konstrukcję oraz duże zagęszczenie cienkich rurek
kapilarnych, zasilane są niskim parametrem czynnika
grzewczego (17-21°C chłodzenie, 25-35°C
ogrzewanie) co sprawia, że jest to idealne górne
źródło dla pomp ciepła, które utrzymują optymalne
współczynniki COP i pracują efektywniej oraz
oszczędniej, osiągając klasę A++/A+++*

hea ng & cooling

:System stosowany w każdym dostępnym
miejscu: ściany, suﬁty, łuki, klatki schodowe
wysokie pomieszczenia, nietypowa architektura
Maty kapilarne dzięki swojej zagęszczonej konstrukcji systemu powierzchniowego wypełniają jako
nieliczny produkt normy dla komfortu cieplnego - nie przegrzewają przegród budowlanych i nie
zwiększają ich współczynnika przenikania ciepła a tym samym nie generują niepotrzebnych strat
ciepła poprzez przenikanie - z zachowaniem komfortu termicznego dla niskiej temperatury zasilania.
W pomieszczeniach panuje zdrowy i przyjazny mikroklimat, czyste powietrze, a dzięki
promieniowaniu cieplnemu jednakowa temperatura w całej kubaturze budynku.
Wydłużony sezon grzewczy wiosna-jesień

Maty kapilarne poprzez dużą powierzchnię oddawania ciepła dzięki zagęszczeniu rurek kapilarnych co
20 mm zapewniają chłód w okresie optymalną pracę systemu c.o. w okresach przejściowych
(wiosna-jesień), w których źródło ciepła zużyje mniej energii do zapewnienia oczekiwanego komfortu.

Zastosowanie mat w ścianach

Warstwa termoizolacji

Warstwa tynku (gipsowy/cementowy)

Rurki kapilarne

Mur konstrukcyjny-działowy

Kolektor wodny - zasilający/powrotny

- system grzewczo-chłodzący
- komfort użytkowy przez cały rok

Dlaczego
Maty
Kapilarne
FERIS

- oszczędności energii do 70%
- wielofunkcyjność ściana, suﬁt, podłoga
- naturalny chłód
- niskie koszty eksploatacji
- wysoka wydajność grzewcza i chłodząca
- szybki czas reakcji systemu
- komfort regulacji temperatury
- dwa efektywne systemy w jednym:
zimą grzanie, latem chłodzenie
o

- system niskotemperaturowy 24-35 C
- ogrzewanie poprzez promieniowanie
- idealne górne źródło dla pomp ciepła
- spełnione warunki dla komfortu cieplnego
- zmniejszone straty wentylacyjne
- przyjazny i zdrowy mikroklimat
- idealne rozwiązanie dla alergików
- brak wzbijania się kurzu i alergenów
- zdrowa, ujemna jonizacja powietrza
- brak widocznych grzejników
- dowolność aranżacji wnętrz
- spełnione normy komfortu cieplnego
- ponad 100% większa wydajność niż typowy
system ogrzewania podłogowego
- zagęszczenie rur kapilarnych gwarantuje
bezkonkurencyjność wymiany ciepła
- utrzymanie stałej temperatury
- prosty montaż

Maty kapilarne
nowa generacja ogrzewania podłogowego
100% większa powierzchnia wymiany ciepła
Innowacyjna konstrukcja mat kapilarnych
zapewnia większą powierzchnię
wymiany ciepła niż typowe wodne
ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu system
gwarantuje równomierne nagrzewanie
powierzchni podłóg co zapewnia komfort,
minimalizację konwekcji, przyjemne,
subtelne ciepło przy małym nakładzie energii.

- równomierne nagrzewanie powierzchni
- niższa temperatura zasilania
- zachowanie przyjemnego komfortu cieplnego
- minimalizacja zjawiska konwekcji
i wzbijania kurzu
- niski parametr zasilania gwarantuje oszczędną
pracę pomp ciepła i ich optymalne
współczynniki COP

Okładzina: płytki, gres, panel
podłogowy, kamień, beton
Kolektor zasilający/powrotni

Wylewka betonowa/anchydrytowa
lub warstwa kleju pod płytki/gres

Pierwsza warstwa wylewki/strop

Rurki kapilarne - rozstaw 20 mm

www.feris.tech

Grzejąco-chłodząca

Płyta g-k FERIS
0,33l wody na 1m2

Okładzina ścienna/suﬁtowa
z wbudowanym systemem
nowoczesnego ogrzewania
+ CHŁODZENIE W PAKIECIE

Co to jest płyta FERIS?
Płyty gips-karton z wbudowanym wewnątrz
systemem mat kapilarnych, składającym
się z gęstego rozmieszczonych co 20 mm
cienkich rurek kapilarnych. Płyta posiada
bardzo dużą powierzchnię równomiernego
oddawania ciepła oraz bezkonkurencyjne
właściwości chłodnicze i absorpcji ciepła.

Innowacyjność
Gotowe okładziny do montażu w suﬁtach,
ścianach oraz skosach poddaszy. Płyty
Feris to wielkopowierzchniowe ogrzewanie
oraz system stabilizacji temperatury.

Zalety grzejącej płyt g-k:
Duża wymiana ciepła oraz minimalna
pojemność medium oprócz oszczędności
eksploatacyjnych pozwala na komfortowe
sterowanie systemem c.o.
Mała bezwładność produktu gwarantuje
możliwość optymalnego gospodarowania
ciepłem/chłodem w stosunku do ich
chwilowego zapotrzebowania.

Innowacyjna płyta gips-karton
Suﬁtowy i ścienny system ogrzewania
oraz chłodzenia pomieszczeń

Chłodzenie
17-21 C
o

Ogrzewanie
25-70 C
o

Możliwość produkcji
nietypowych długości,
pod indywidualne
zamówienia.

Zastosowanie płyt FERIS
W suchej zabudowie gips-karton
Montaż w suﬁcie/ścianie – funkcja chłodzenia,
ogrzewania i stabilizacji temperatury.
Płyty g-k FERIS montowane są na każdego rodzaju
stropach oraz suﬁtach podwieszanych. W ścianach
montowane są na ruszcie aluminiowym lub kleju.

Dzięki odprowadzaniu nadmiaru ciepła z suﬁtów
lub ścian wykorzystując zjawisko absorpcji, płyty
FERIS pomagają osiągnąć optymalny mikroklimat
utrzymując w pomieszczeniach komfort oraz
oczekiwaną temperaturę bez względu na porę roku.

Ogrzewanie suﬁtowe/ścienne znajduje
zastosowanie w pomieszczeniach na poddaszu, w
biurach, obiektach przemysłowych oraz budynkach
jednorodzinnych jako gotowe elementy do
montażu suﬁego systemu komfortu.

Prosty montaż oraz wielofunkcyjność gwarantuje
nieograniczone możliwości stosowania produktu.

Szerokość płyty 1200 mm
Grubość płyty 18 mm
Długość - 2600 mm
oraz indywidualna

100% większa powierzchnia
wymiany ciepła oraz absorpcji chłodu
w stosunku do wodnych systemów
ogrzewania powierzchniowego.

Rurki kapilarne
Płyta gips-karton

Wodne kolektory zasilające
i powrotne dla płyt w wersji U

Wodne kolektory zasilające
i powrotne dla płyt w wersji H

Bezkonkurencyjna
powierzchnia nagrzewania oraz
oddawania ciepła do wnętrza

Wzmocniona płyta g-k
Produkt wykonany jest z płyt
gips-kartonowych dodatkowo
wzmacnianych włóknem szklanym.
Dzięki temu płyta FERIS jest bardziej
odporna na uszkodzenia mechaniczne,
naprężenia, odkształcenia oraz
bezpieczniejsza w transporcie jak
również procesie montażu.

Konstrukcja płyt FERIS:
1

płyta g-k 6 mm

2

przekładki płyt 6 mm

3

mata kapilarna
folia odbijająca ciepło
płyta g-k 6 mm

4
5

Montaż gotowych suﬁtów
grzewczo

chłodzących

5

4
2
3
1

Montaż mat kapilarnych
Do montażu mat kapilarnych został zaadoptowany system rur i złączek Modern, dzięki temu instalatorzy
otrzymują kompletne rozwiązanie systemowe, które składa się z:
- rury PE-RT/AL/PE-RT 20 mm w otulinie i bez otuliny
- mufy do łączenia kolektorów mat kapilarnych
- kolana 90oi 45o
- dedykowana mufa do bezpośredniego zgrzewania rury PE-RT/AL/PE-RT z kolektorem mat kapilarnych,
gdzie brak śrubunku na połączeniu mat z kolektorem pozytywnie wpływa na trwałość oraz uniemożliwia
„pocenie się” połączenia standardowego
- rozdzielacze z tworzywa (wymagania do chłodzenia)
Oferujemy kompleksowe rozwiązanie instalacji mat kapilarnych, jak i całego systemu grzewczego,
chłodniczego i wodnego, które zostało zoptymalizowane zarówno pod względem kosztów inwestycyjnych
jak również szybkości montażu. System Modern zachował trwałość i pewność zgrzewanych połączeń na
rurach PP w połączeniu z łatwością układania i giętkością systemów opartych na standartowych
rozwiązaniach PEX/PE-RT.

Elementy instalacyjne systemu

Nowa generacja
ogrzewania
ściennego
Miedziane
grzejniki podtynkowe
z wykorzystaniem
przemiany fazowej
Błyskawiczna dynamika
radiatorów grzewczych!

INNOVATION
OGRZEWANIE FAZOWE - POLSKA TECHNOLOGIA
Termodynamiczne ogrzewanie ścienne
Grzejniki podtynkowe z wykorzystaniem przemiany fazowej
w przekazywaniu energii cieplnej do przegrody budowlanej.
Termodynamiczny grzejnik podtynkowy FERIS to zrealizowana trudna idea nowoczesnego,
bezpiecznego i prostego w montażu systemu ogrzewania ściennego.
Zastępując przepływ wodny termodynamiczną przemianą fazową w przegrodzie ściennej,
powstał innowacyjny system bezinwazyjnego ogrzewania podtynkowego. Grzejniki FERIS to
spełnienie oczekiwanego komfortu bezproblemowego w użytkowaniu systemu ogrzewania
powierzchniowego, dowolność aranżacji wnętrz a dla instalatorów koniec problemów przy
montażu, odpowietrzaniu i regulacji typowych wodnych układów ściennych. ściennych.
Dzięki schowaniu radiatorów w warstwie tynku
oraz eliminacji krążącej wody w przestrzeni ścian,
przegrody budowlane domów i mieszkań stają się
jednocześnie grzejnikami powierzchniowymi,
zapewniając najlepsze warunki naturalnego
komfortu termicznego. Zastąpienie medium
wodnego termodynamiką wewnątrz radiatorów
grzewczych gwarantuje szybką wymianę energii,
dużą dynamikę działania przy jednocześnie małej
bezwładności systemu centralnego ogrzewania.

Nowa generacja ogrzewania
Błyskawiczne przekazywanie energii
Łatwość montażu i instalacji
Bezpieczeństwo ingerencji w ściany
Możliwość łączenia z ogrzewaniem
podłogowym oraz suﬁtowym
30 lat bezobsługowego ogrzewania

o

Minimalna temperatura pracy grzejnika - 21 C
o
Maksymalna temperatura pracy grzejnika - 80 C

W okresie letnim stabilizacja temperatury
Medium grzewcze przepływa tylko przez
dolny-zasilający kolektor grzejnika.

Radiatory odbierają ciepło z przepływającego medium i przekazują je do warstwy ściany, która staje
się wielkopowierzchniowym grzejnikiem, oddając do pomieszczeń przyjemne i zdrowe ciepło.

Miedź - metalem cywilizacji

Dedykowany stop dla grzejników fazowych

7 lat doświadczenia
procesu komercjalizacji przemiany fazowej

Dlaczego grzejniki podtynkowe produkowane są z miedzi?
Miedź jest metalem, który zapewnia najlepszą przewodność cieplną ze stopów metali powszechnie
stosowanych w branży grzewczej. Dodatkowe właściwości cząsteczkowe oraz gęstość materiału zapobiegają
powstawaniu mikro pęknięć - w przeciwieństwie do lekkich stopów konstrukcyjnych. Jest to jedna z
ważniejszych cech dla utrzymania prawidłowej pracy radiatorów fazowych w grzejnikach FERIS. Miedź jest
również odporna na przepływy i ich duże opory a tym samym nie występuje zjawisko wypłukiwania ścian
rurociągów z upływem czasu. Do łączenia kolektorów wodnych stosujemy złączki miedziane, co zapobiega
procesom elektrolizy cząsteczkowej a tym samym nie dochodzi do powstawania wżerów elekto-chemicznych.

Nie sprzedajemy idei!
Firma FERIS jest prekursorem w Polsce rozwiązań ogrzewania powierzchniowego z wykorzystaniem przemiany
fazowej. Produkt w obecnej postaci stanowi nową generację niskotemperaturowych grzejników podtynkowych,
które nadal będą technologicznie rozwijane i upowszechniane w śród Polskich oraz zagranicznych inwestorów.

Odporność chemiczna miedzi - obalamy mity
Wszystkie metale aktywne i ich stopy reagują z wilgotnym otoczeniem, co prowadzi do ich korozji. W przypadku miedzi
proces ten zachodzi bardzo wolno. Odporność jej stopów opiera się na ich zdolności do tworzenia stałych związków,
które zapewniają im ochronę przed czynnikami korozyjnymi. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych na
powierzchni miedzi tworzą się tlenki i słabo rozpuszczalne sole zasadowe, co stanowi dla niej ochronną warstwę. W

układzie pierwiastków miedź leży w tej samej grupie co srebro i złoto. Dlatego też jest dość odporna
chemicznie. Dlatego zatynkowane grzejniki FERIS będą niezawodnie funkcjonować przez długie lata.
Przewodność cieplna miedzi
Miedź jest doskonałym przewodnikiem ciepła (około 30 razy lepszym od stali nierdzewnej i 150% lepszym niż stopy
aluminium). Z tego właśnie względu jest ona stosowana w urządzeniach, w których dobre przewodzenie ciepła jest
bardzo istotne, jak np.: wymienniki ciepła, chłodnice, radiatory, wężownice. Dlatego radiatory grzejników FERIS

oraz wewnętrzne wymienniki wykonane są w całości ze specjalnie dostosowanego stopu miedzi o
najwyższych właściwościach przewodności cieplnej i gęstości materiałowej.
Miedziane rurociągi
Miedź była wykorzystywana przez starożytnych Egipcjan - próbki rurociągów z Piramid w dobrym stanie dotrwały do
naszych czasów. Obecnie rury miedziane wykorzystywane są w 90% europejskich i północno-amerykańskich
instalacjach wody ciepłej i lodowej. Miedziane rury stosowane są również do bezpiecznej dostawa gazu dla domów i
biur. Dlatego radiatory grzewcze podtynkowych grzejników FERIS wykonywane są z miedzi, która

zapewnia i zabezpiecza wewnętrzne warunki jakie zachodzą w procesie przemiany fazowej wewnątrz
radiatorów, gwarantując niezawodność pracy i szczelność z upływem lat.

Miedziane grzejniki podtynkowe
Otocz swoją rodzinę komfortem ze wszystkich stron

Nowa jakość przekazywania i emisji energii
Wysoka przewodność cieplna miedzianych radiatorów

Dlaczego grzejniki podtynkowe FERIS?
Innowacyjna technologia wymiany ciepła eliminuje wszelkie dotychczasowe problemy
instalacyjne oraz użytkowe powierzchniowych systemów ściennych.
Dopracowana dynamika pracy przemiany fazowej gwarantuje szybki czas reakcji startu
grzejników już od niskiej temperatury zasilania 21 C. Termodynamika równomiernie w jednym
czasie rozgrzewa radiatory na całych ich długościach, bez strat ciepła na przekazywaniu energii.
Specjalnie dobrany stop miedzi oraz jej termiczna modyﬁkacja gwarantuje niezawodne
funkcjonowanie radiatorów przez długie lata ze stałą, nie zmieniającą się sprawnością. Wysoka
przewodność cieplna jaką posiada zastosowana miedź zapewnia szybkie i równomierne
przekazywanie energii przegrodzie a tym samym komfort i niskie koszty eksploatacji systemu.

Warstwa termoizolacji

Mur konstrukcyjny, ściana
nośna, ściana działowa

Siatka aluminiowa
pełni funkcję dodatkowego
radiatora oraz stanowi
rusztowanie dla tynku

Korzyści
- brak wzbijania kurzu i alergenów
- suche ściany bez wilgoci
- idealne rozwiązanie dla alergików
- naturalna wilgotność
- oszczędności eksploatacyjne
- nieograniczone aranżacje wnętrz
- ekonomiczne gospodarowanie ciepłem
- bezpieczny system powierzchniowy
- naturalny komfort cieplny

Zastosowanie grzejników

Miedziane radiatory grzewcze
przekazujące energię cieplną
z medium grzewczego
do warstwy ściany za
pośrednictwem termodynamicznej
przemiany fazowej

Warstwa tynku: gipsowy,
cementowo-wapienny, gliniany

Zalety
- małe straty na powrotach pętli grzewczych
- mała pojemność wodna i mniejsze straty
na rurociągach obwodów grzewczych
- równomierne nagrzewanie ścian
- siatka stanowi dodatkowy radiator i
jednocześnie rusztowanie dla tynku
- promieniowanie cieplne to najzdrowsza
forma ogrzewania dla domowników
- zmniejszone straty wentylacyjne

Technologia

inna niż wszystkie

Równomierna praca radiatorów

na całej ich długości

o

35 C

Termodynamika zamiast przepływu
Zadaniem pionowych radiatorów grzewczych jest
odebranie energii cieplnej z medium grzewczego
poprzez wymienniki znajdujące się w kolektorze
wodnym-dolnym. Odebrana energia poprzez
przemianę fazową w radiatorach przekazywana
jest do przegrody/ściany i oddawana jest w
przyjemny i naturalny sposób do pomieszczeń.

Dynamika działania

o

35 C

Radiatory grzewcze w sposób błyskawiczny
odbierają energię cieplną z przepływającego
medium wodnego. Dzięki temu grzejniki posiadają
właściwość szybkiej reakcji i natychmiastowego
przekazywania energii.

Równomierna praca radiatorów
Grzejniki FERIS dzięki autorskiej technologii
rozprowadzają energię równomiernie wzdłuż ściany.
Dzięki dopracowanej przemianie fazowej na całej
długości radiatora występuje ta sama temperatura
bez strat ciepła w przekazywaniu energii.

Minimalna pojemność wodna
o

35 C
medium grzewcze

Dzięki wykorzystaniu naturalnych praw ﬁzyki w
grzejnikach FERIS pojemność wodna została
zminimalizowana do minimum. Produkt posiada
małą bezwładność oraz natychmiastową reakcję
wymiany ciepła i przekazywania energii.

Jak działa
przemiana fazowa w radiatorach?

Przemiana fazowa
w radiatorach grzewczych

siatka aluminiowa

radiatory grzewcze
z wykorzystaniem
przemiany fazowej
grubości 8 mm

miedziane
wymienniki do
przekazywania
energii cieplnej
z medium
grzewczego

Przepływająca woda kotłowa

Innowacyjne działanie grzejnika
Istotą pracy grzejników podtynkowych jest to, iż medium
grzewczym nie jest woda lecz czynnik roboczy zamknięty
szczelnie w radiatorach, które w sposób naturalny
wykorzystują zjawisko przemiany fazowej do przekazywania
energii cieplnej przegrodom budowlanym.

Przemiana fazowa
Podgrzana woda kotłowa w bardzo małym zładzie
przepływa przez dolny kolektor grzejnika. Miedziane
wymienniki odbierają energię cieplną i przekazują ją do
radiatorów grzewczych, które dzięki przemianie fazowej
przekazują ją w bezpieczny sposób warstwie ściany.

Natura w domu

wodny kolektor
zasilający
otulina izolacyjna

Przegroda budowlana w postaci promieniowania cieplnego
oddaje energię do wnętrza ogrzewanych pomieszczeń za
pośrednictwem naturalnego i zdrowego promieniowania
cieplnego występującego powszechnie w przyrodzie.

Sprawność grzejników nie maleje z biegiem lat,
produkt nie wymaga serwisu ani konserwacji.

Pionowy rozkład temperatur

Idealny komfort cieplny
– Promieniowanie cieplne nagrzewa bezpośrednio
ciała stałe będące w jego zasięgu ( ludzie, meble
itd.), natomiast całkowicie przenika przez
powietrze, które nagrzewa się pośrednio – od
nagrzanych uprzednio powierzchni. Rozchodzące
się ciepło odbierają również inne przegrody
budowlane: ściany, podłogi, stropy i jednocześnie
ograniczają chłodne oddziaływanie zewnętrznych
przegród konstrukcyjnych.
– Podczas wymiany powietrza mamy mniejsze
straty wentylacyjne. Obniżamy temperaturę w
pomieszczeniach zachowując komfort cieplny.

Grzejniki podtynkowe FERIS
Promieniowanie zamiast konwekcji
Fale ciepła ogrzewają całą kubaturę
pomieszczenia, dzięki temu występuje
jednakowa temperatura, bez miejsc
chłodniejszych czy przegrzanych.
Zachowany jest idealny komfort,
naturalna wilgotność, nie wzbijamy
kurzu a w pomieszczeniach występuje
czyste zjonizowane ujemnie
powietrze i przyjemny mikroklimat.

Sterowanie

REGULATORY I TERMOSTATY
Z ciepłem-chłodem
CYFROWĄ TRANSMISJĄ

REGULATORY I TERMOSTATY

System sterowania komfortem
Z CYFROWĄ TRANSMISJĄ
w twoim domu
ZARZĄDZANIE OBIEGAMI
systemami powierzchniowymi
COMPIT to konsolidacja sterowania w taki sposób aby ułatwić użytkownikowi obsługę wielu urządzeń systemu
za pomocą jednego panelu użytkownika - regulatora pokojowego. System oparty o cyfrowy protokół
umożliwia współpracę w jednym czasie wszystkich grup urządzeń/regulatorów. Komunikacja pozwala na
zoptymalizowanie działania całości systemu, który pracuje optymalnie, oszczędnie i komfortowo. Poprzez
jedno urządzenie użytkownik ma dostęp do podstawowych parametrów pracy wielu urządzeń.

Możesz sterować:
ogrzewaniem podłogowym, ściennym i suﬁtowym
chłodzeniem i stabilizacją temperatury w pomieszczeniach
ogrzewaniem konwekcyjnym

Listwy sterujące
do rozdzielaczy
i siłowniki

Powietrzna pompa
ciepła/kocioł

Regulatory pokojowe/
strefowe

Bufor/wymiennik/zasobnik
Ogrzewanie ścienne/suﬁtowe
oraz podłogowe

Maty kapilarne i grzejniki podtynkowe - idealne górne źródło dla pomp
ciepła jako system dla każdej przegrody budowlanej. Niskie parametry zasilania
gwarantują pracę jednostek w optymalnych współczynnikach COP.

Maty kapilarne pełne wykorzystanie
możliwości pomp ciepła
Duża powierzchnia wymiany ciepła i absorpcji
chłodu, oraz niskotemperaturowy system
suﬁtowy i ścienny w pełni wykorzystuje
potencjał pomp ciepła zarówno pod względem
oszczędności eksploatacyjnych jak również
aktywnego oraz pasywnego chłodzenia
pomieszczeń i stabilizacji temperatury.

Grzejniki podtynkowe alternatywa
dla ogrzewania podłogowego
Ścienne ogrzewanie fazowe jest alternatywnym
systemem w stosunku do wodnego ogrzewania
podłogowego, które może funkcjonować
nieefektywnie ze względu na drewniane
okładziny podłogowe dla niskich parametrów
zasilania c.o. Jest to rozwiązanie dla inwestorów
szukających nowoczesnych rozwiązań w
połączeniu z pompami ciepła.

Pompy ciepła i systemy grzewczochłodzące FERIS
Pompy ciepła współpracujące z
energooszczędnymi systemami c.o. osiągają
korzystniejsze współczynniki COP/SCOP.
Urządzenia FERIS działające na parametrach
zasilania 25 C osiągają klasę energetyczną
A+++*.
o

heating & cooling

Nowa generacja ogrzewania i chłodzenia
Wielofunkcyjny system komfortu

Twój komfort w twoich rękach ...
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