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Odkryj komfort
ogrzewania
płaszczyznowego

Z ogrzewaniem
płaszczyznowym odkryjesz
nieznany poziom komfortu

Najwyższy komfort cieplny
Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze
życie bez ogrzewania płaszczyznowego.
Już 50% powierzchni nowych domów
jednorodzinnych wyposaża się
w instalacje ogrzewań płaszczyznowych.
Systemy ogrzewania i chłodzenia
płaszczyznowego Purmo zapewniają
komfortową temperaturę we wszystkich
pomieszczeniach, zarówno zimą jak

i latem. Zalety ogrzewania płaszczyznowego
Purmo sięgają daleko poza równomierne,
godne zaufania i przytulne ciepło.
Ogrzewania płaszczyznowe Purmo po
uruchomieniu nie wymagają konserwacji, ich
praca jest niewidoczna i nie zagraża trwałości
budynków, w których je zamontowano.

ułatwić pracę naszym partnerom
i Klientom. Kompletny asortyment
ogrzewań płaszczyznowych i grzejników,
gdzie wszystkie elementy są perfekcyjnie
dopracowane i pochodzą z jednego
źródła, gwarantuje jakość i niezawodność.
Dodatkowym wsparciem dla naszych
partnerów jest rzetelny serwis i doradztwo.

Jako wiodący partner w zakresie rozwiązań
instalacji grzewczych w Europie, chcemy

Nasze ponad 35-letnie doświadczenie
oraz możliwości i wiedza fachowców

to wszystko, czego potrzebuje Klient,
by uzyskać rozwiązanie instalacji grzewczej
zapewniające pomieszczeniu idealny klimat.
Gdyby jednak potrzebowali Państwo
pomocy, nasi doradcy techniczni pozostają
do dyspozycji pod numerami telefonów:
(22) 544 10 23 lub (22) 544 10 24.
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Różne systemy, te same możliwości
rolljet/faltjet
• Dla rur o średnicach 14, 16, 17 i 20 mm
• Najszybszy montaż przy dowolnej
geometrii pomieszczenia i dowolnym
odstępie między rurami
• Odpowiedni rodzaj i grubość izolacji
termicznej dla każdego zastosowania
• Możliwość wykorzystania wszystkich
pozostałych po docinaniu fragmentów
izolacji, co ogranicza ilość odpadków
i redukuje koszty materiałów

noppjet

system suchy
• Dla rur o średnicy 14, 16 i 17 mm
• Podczas prac budowlanych wypustki
stanowią bardzo dobrą ochronę dla rur
• Specjalny kształt wypustek zapewnia
właściwe mocowanie rury
• Prosty i szybki montaż

railjet

• Dla rur o średnicy 14 mm
• Łączna grubość systemu to tylko
55-60 mm
• Dla jastrychów mokrych i płyt z suchego
jastrychu
• Lepsze mocowanie rury dzięki specjalnemu
profilowi blach przewodzących
• Niewielki ciężar

ogrzewanie i chłodzenie
• Dla rur o średnicach 14, 16 i 17 mm
• Idealny dla nowych budynków
i dla renowacji
• System mokry dla wszystkich rodzajów
tynków
• Łączna grubość systemu z listwą, rurą
i tynkiem to 30 mm
• System łączenia listew na zatrzask

• J eden system – dwie funkcje: grzanie
zimą i chłodzenie latem zapewniają
komfortowy klimat przez cały rok
• Może być montowane we wszystkich
wymienionych systemach Purmo
(np. na izolacji rolljet albo noppjet)
• Optymalne dopasowanie mocy dzięki
regulacji zależnej od występowania
punktu rosy
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Rozkoszuj się każdą chwilą
spędzoną w łazience

TempCo VT
Grzejnik łazienkowy
wyposażony
w wielozaworowy zestaw
TempCo VT pozwala
w prosty sposób włączyć
ogrzewanie podłogowe
do obiegu grzejnikowego.
Idealny dla każdej łazienki!

Lepsze ogrzewanie dla łazienki
Łazienka należy do tych pomieszczeń w domu, gdzie szczególnie zależy nam na komforcie.
Podgrzewane płytki na podłodze wyjątkowo podwyższają jakość przebywania w tym
pomieszczeniu. Prawdziwy luksus uzyskujemy jednak wtedy, gdy oprócz podłogi ciepły
jest także grzejnik łazienkowy, dzięki któremu ręczniki są zawsze suche i ogrzane. Wyobraź
sobie, że po odprężającym prysznicu stawiasz stopy na wspaniale podgrzanej podłodze
i zawijasz się w przytulny, ciepły ręcznik lub szlafrok. Dzięki Purmo Twoja łazienka będzie
wyposażona w lepsze ogrzewanie!
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Kompletny system z jednego
źródła

1

Podstawą jest izolacja

Bazę systemu ogrzewania lub chłodzenia podłogowego stanowi z reguły
odpowiednia izolacja, która musi zostać ułożona pod rurami grzejnymi. Izolacja
termiczna o właściwej grubości nie pozwala, by wytworzone przez instalację
ciepło przedostawało się do podłoża powodując straty energii. Opcjonalnie
można stosować materiał izolacyjny, który stanowi nie tylko izolację cieplną,
ale także akustyczną. W zależności od wymagań można zastosować różne

Idea systemu Purmo

Purmo oferuje kompletne systemy ogrzewania płaszczyznowego od A do Z.

grubości i rodzaje izolacji dla różnych wartości obciążeń.

Dla każdego zastosowania mamy idealnie dopasowane, skrojone na miarę
rozwiązanie: od izolacji i rur grzejnych, rozdzielaczy i elementów regulacyjnych,
po systemy specjalne, takie jak ogrzewanie budynków przemysłowych lub

2

Rura Purmo – jakość oznacza Wysoka jakość rur to najważniejszy warunek długowiecznej pracy
bezpieczeństwo
i bezpieczeństwa całego systemu. To właśnie rury muszą zagwarantować

ogrzewanie powierzchni na otwartych przestrzeniach. Możliwość połączenia

szczelność instalacji nawet po upływie dziesiątków lat i kilkudziesięciu sezonach

z grzejnikami sprawia, że dla każdych, nawet najtrudniejszych uwarunkowań,

grzewczych. Drugim bardzo ważnym zadaniem rury jest zabezpieczenie instalacji

jesteśmy w stanie polecić korzystne rozwiązania.

przed przenikaniem tlenu z zewnątrz. Rury oferowane przez Purmo charakteryzują
się długowieczną trwałością i stanowią nieprzenikalną barierę dla tlenu, dzięki

Niezależnie od tego, o które rozwiązanie chodzi, zawsze na pierwszym miejscu

specjalnej warstwie antydyfuzyjnej. Bieżąca kontrola jakości rur prowadzona przez

stawiamy bezpieczeństwo systemu. Pomaga nam w tym ponad 35-letnie

niezależne instytuty badawcze sprawia, że fabrykę opuszczają wyłącznie produkty

doświadczenie oraz determinacja w stosowaniu wyłącznie sprawdzonych

spełniające wszystkie wymagania w 100%.

i certyfikowanych elementów. Nasza pisemna gwarancja jest w pełni
wiarygodna i zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo Państwa domom.

Gwarancja bezpieczeństwa
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Centrum – rozdzielacz
obiegów grzewczych

W rozdzielaczu zbiegają się pojedyncze obiegi ogrzewania płaszczyznowego.
W tym miejscu następuje regulacja hydrauliczna poszczególnych pętli. Rozdzielacze

Łańcuch jest tylko tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Ta zasada pasuje

Purmo są produkowane z rur ze stali nierdzewnej, która jest całkowicie odporna

szczególnie do każdego systemu ogrzewania płaszczyznowego. Każdy

na korozję. Kolektory zasilania i powrotu umieszczone są jeden nad drugim

pojedynczy element powinien być tak samo dobry, by cały system mógł

i zamocowane na izolowanych akustycznie wspornikach. Mają Państwo do

bezpiecznie funkcjonować przez wiele dziesięcioleci i zawsze spełniał

dyspozycji wszystkie rozmiary rozdzielaczy w zakresie 2-12 obiegów, można więc

oczekiwania związane z komfortem. Nawet po latach system ogrzewania

wybrać rozdzielacz odpowiedni dla każdej instalacji. Każdy rozdzielacz jest fabrycznie

płaszczyznowego musi pozostać szczelny. Przeciek może spowodować

sprawdzany na szczelność pod ciśnieniem. Rozdzielacze Purmo występują w dwóch

poważne zniszczenia i narazić użytkowników na wysokie koszty.

wersjach: standardowej lub dodatkowo wyposażonej w zintegrowane wskaźniki
przepływu, dzięki którym można odczytać ilość wody przepływającej w pojedynczym
obiegu. Jest to nieoceniona pomoc dla instalatora, który odpowiada za hydrauliczne

1. Izolacja

3. Rozdzielacz

5. Regulacja

zrównoważenie instalacji. Rozdzielacze montuje się w dopasowanych rozmiarem

Różnorodne zastosowania

Stanowi centrum instalacji

Nasze elementy sterujące pozwalają

stalowych szafkach, które oferujemy jako podtynkowe lub natynkowe.

i wykończenia podłóg wymagają

ogrzewania podłogowego. Jest

Państwu na pełną kontrolę zarówno

odpowiednich rozwiązań izolacji.

to bardzo ważny element, który

w zakresie systemów ogrzewania

Mogą Państwo być pewni, że

odpowiednio dzieli strumienie

podłogowego, jak i w instalacjach

doradzimy i dostarczymy izolację,

przepływającej wody, wyrównuje

stanowiących połączenie ogrzewania

która optymalnie zaspokoi Państwa

i reguluje przepływy

podłogowego i grzejników.

potrzeby.

w poszczególnych obiegach.
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Grzejniki – idealne
połączenie z ogrzewaniem
płaszczyznowym

Systemy ogrzewań płaszczyznowych można w prosty sposób łączyć z grzejnikami.
System ogrzewania płaszczyznowego Purmo zawiera elementy, które dają różne
możliwości rozwiązania tego zadania. Są to: wielozaworowy zestaw TempCo VT,
mały zestaw mieszający dla jednego pomieszczenia i zestaw mieszający do
montażu na rozdzielaczu. Można więc połączyć mocne strony ogrzewania
płaszczyznowego (np. równomierne oddawanie ciepła) i grzejnika (np. szybka
reakcja na potrzeby użytkownika). Purmo ma w swojej ofercie nieskończenie szeroką
gamę grzejników. Mogą Państwo wybierać!
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Perfekcyjna regulacja
gwarantująca najwyższy
komfort

Ogrzewanie płaszczyznowe musi dopasować się do użytkownika, a nie użytkownik
do ogrzewania płaszczyznowego. Zgodnie z tą maksymą Purmo stworzyło szeroki
asortyment elementów automatycznej regulacji. Wszystkie są proste w obsłudze.
Poprzez połączenie różnych modułów regulacja ogrzewania płaszczyznowego
może dostroić się do wszystkich potrzeb użytkownika. Jednocześnie możliwość

2. Rury

4. Grzejnik

łączenia z dodatkowymi elementami gwarantuje, że także w późniejszym czasie

Trwałe bezpieczeństwo

W celu optymalizacji rozwiązania

można dostosować ogrzewanie płaszczyznowe do nowej, zmienionej funkcji

udokumentowane ponad 35-letnim

instalacji grzewczej oferujemy

pomieszczenia.

doświadczeniem i kilka rodzajów rur

Państwu bardzo szeroki asortyment

o 5 różnych średnicach. Umożliwia to

grzejników. Stanowią one doskonałe

dopasowanie odpowiedniej rury do

uzupełnienie naszych systemów

każdego systemu.

ogrzewania podłogowego.

Purmo udziela 10-letniej gwarancji
na grzejniki i systemy ogrzewania
płaszczyznowego
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Perfekcyjna regulacja klimatu
wewnętrznego
Dokładna i elastyczna regulacja
temperatury w każdej strefie
domu

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Purmo zapewnia temperaturę powietrza właściwą
dla komfortu mieszkańców. Zależnie od ich przyzwyczajeń i przeznaczenia pomieszczeń,
elementy regulacyjne muszą umożliwiać indywidualne ustawienie temperatury dla
pojedynczych pomieszczeń lub stref budynku. Mamy do Państwa dyspozycji zarówno
system elementów automatyki bazujący na łączności radiowej jak i system przewodowy.
Oba mogą obsługiwać nawet 12 obiegów grzewczych za pomocą jednego elementu

– listwy automatyki. Oprócz funkcji grzania, ten sam system instalacyjny może
również pełnić funkcję chłodzenia. W połączeniu z grzejnikami, ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe stanowi najlepsze rozwiązanie zapewniające użytkownikom komfort
przez cały rok w nowobudowanych domach lub w budynkach po renowacji.

Zasady działania regulacji
w systemie Purmo TempCo

Za pomocą kompletnego systemu regulacji Purmo TempCo dla systemów ogrzewania
i chłodzenia podłogowego można przejąć całkowitą kontrolę nad temperaturą. Prosta
obsługa nie wymagająca znajomości programowania jest główną zasadą naszej

10 powodów, dla których
warto zastosować ogrzewanie
płaszczyznowe Purmo
1. Komfort przez cały rok
Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego Purmo zapewniają komfortową temperaturę w pomieszczeniach przez cały rok.
Ten sam system zapewnia ogrzewanie zimą, a chłodzenie latem.
2. Idealne dla każdego rodzaju podłogi
Bez względu na to, który rodzaj podłogi zostanie wybrany, ogrzewanie płaszczyznowe Purmo jest idealnym rozwiązaniem. Czy będzie
to dywan, płytki, panele lub parkiet, ogrzewanie płaszczyznowe jest całkowicie ukryte w konstrukcji podłoża. Można więc wykończyć
podłogę kierując się wyłącznie własnym gustem.
3. Perfekcyjnie współpracuje z alternatywnymi źródłami ciepła
W nowoczesnych budynkach ogrzewanie płaszczyznowe Purmo wymaga zasilania wodą o niskiej temperaturze. Dlatego
współpracuje ono idealnie z alternatywnymi źródłami ciepła jak np. pompy ciepła. Powstaje efektywny energooszczędny system,
który zapewni idealny klimat w każdym domu.

automatyki. System regulacji składa się z trzech zasadniczych grup elementów:
termostatów pokojowych, listew automatyki i głowic termoelektrycznych. W każdym
pomieszczeniu zamontowany jest jeden termostat, gdzie odbywa się pomiar temperatury
powietrza i gdzie można tę temperaturę zmieniać zgodnie z upodobaniem. W zależności
od wymagań systemu i życzeń użytkownika mają Państwo do dyspozycji różne wersje
regulacji z różnym zakresem funkcji. Sygnały z termostatów pokojowych są przekazywane
do listew automatyki, które zazwyczaj montuje się w szafkach w bezpośredniej bliskości
rozdzielaczy. Podstawowa listwa automatyki może obsłużyć 6 termostatów pokojowych.
Moduły rozszerzające do listwy podstawowej dają kilka nowych możliwości: podłączenie
następnych 6 termostatów, funkcja grzania może być rozszerzona o funkcję chłodzenia
albo listwa podstawowa może zostać wyposażona w moduł do zdalnego sterowania
i kontroli instalacji przez telefon komórkowy. Listwa automatyki jako urządzenie
sterujące przekazuje polecenie głowicy termoelektrycznej zamontowanej bezpośrednio
na rozdzielaczu, która poprzez otwieranie i zamykanie zaworu reguluje dopływ ciepłej
wody do każdego obiegu z osobna.

Regulacja przewodowa
lub radiowa

W zależności od uwarunkowań można wybierać pomiędzy termostatami przewodowymi
lub radiowymi. Regulacja z połączeniami kablowymi jest stosowana przede wszystkim
w nowych domach i charakteryzuje się wysoką odpornością na wpływy zewnętrznych
zakłóceń. Termostat jest połączony z listwą automatyki przewodem, a montuje się go na
zatrzask łącząc z elementem zamocowanym na stałe w elektrycznej puszce podtynkowej.
W przypadku regulacji radiowej komunikacja pomiędzy termostatem i listwą automatyki
następuje za pośrednictwem fal radiowych. Termostaty zasilane są bateriami i można je
powiesić na ścianie lub postawić na półce. Takie rozwiązanie jest idealne dla renowacji,
gdzie układnie kabli i montaż puszek elektrycznych może stanowić poważny problem.

Termostat 1

Ogrzewanie (TempCo
Connect 6M RF)

Termostaty 2-6,
opcjonalnie do 12

Ogrzewanie/ Chłodzenie
(TempCo Cool RF)

4. Indywidualna regulacja temperatury
Szeroka gama różnorodnych elementów regulacyjnych zapewnia komfortową temperaturę dopasowaną dokładnie do potrzeb
użytkownika w każdej chwili i w każdym pomieszczeniu. Purmo oferuje kompletne systemy regulacyjne oparte na łączności radiowej
lub na połączeniach przewodowych.
5. Wyjątkowa łazienka
Ogrzewanie podłogowe sprawi, że Twoja łazienka będzie najmilszym pomieszczeniem w domu. Przyjemne ciepło
w zetknięciu z bosymi stopami zapewni poczucie wyjątkowego komfortu.
6. Higieniczne i zdrowe
95% ciepła dostarczanego przez ogrzewanie podłogowe jest przekazywane drogą promieniowania, które odczuwamy jako
najbardziej przyjemne. Nieznaczna cyrkulacja powietrza zmniejsza wyraźnie unoszenie się cząsteczek kurzu. Poza tym ciepłe
powierzchnie redukują skutecznie bakterie, pleśń i roztocza, co jest szczególnie cenne dla alergików.
7. Niewidoczne i niezawodne
Systemy ogrzewania płaszczyznowego są niewidoczne dla użytkowników. Umożliwia to dowolną aranżację wnętrza bez żadnych
ograniczeń. Poza tym elementy ogrzewania nie wymagają od mieszkańców ciągłego uważania na ostre krawędzie i narożniki.
Wszyscy rodzice małych dzieci na pewno docenią ten fakt.
8. Łatwy montaż
Zespół Purmo odpowiedzialny za rozwój produktów stworzył system ogrzewania płaszczyznowego, w którym wszystkie elementy
układa się szybko i łatwo. System i jego elementy montuje się intuicyjnie, a instalator może swoją pracę wykonać zawsze sprawnie,
czysto i niezawodnie.
9. Wszystko z jednego źródła
Purmo oferuje szerokie spektrum elementów odpowiedzialnych za dostarczanie ciepła pomieszczeniom. Jesteśmy znani w całej
Europie jako dostawca zaawansowanych rozwiązań systemów grzewczych od ogrzewań płaszczyznowych, poprzez grzejniki płytowe,
aż po grzejniki łazienkowe i dekoracyjne. Nasza rozbudowana sieć logistyczna umożliwia rzetelne dostawy “just-in-time”.
Wszystkie artykuły potrzebne do realizacji projektu otrzymają Państwo z jednego źródła.
10. Rozwiązania najwyższej jakości
Purmo jest firmą rodzinną stanowiącą własność prywatną, częścią Rettig ICC, znanego na całym świecie dostawcy systemów
grzewczych. Tylko w 2011 roku firma Rettig ICC dostarczyła 6,5 mln m2 ogrzewania płaszczyznowego. Wieloletnie doświadczenie
zbudowało tak duże zaufanie do naszych produktów, że udzielamy 10-letniej gwarancji na wszystkie systemy ogrzewania
płaszczyznowego Purmo.
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