
PODŁOGOWE
OGRZEWANIE
i chłodzenie



Twój dom  
ma duszę !

Z systemami ogrzewania i chłodzenia 
podłogowego Giacomini dom staje się 

przestrzenią dobrego klimatu.

Schowane w podłodze Twojego domu              
systemy Giacomini zapewnią zdrowy                          
i przyjemny komfort przez wiele lat. 
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Twój dom  
ma duszę !

KOMFORT W GŁĘBI TWOJEGO DOMU !

Pojęcie komfortu, zależy nie tylko od temperatury - odczucia ciepła i zimna, 
lecz także od wilgotność względnej, możliwych prądów powietrza, hałasu oraz 
jakości powietrza. 

Ogrzewanie podłogowe ma kilka istotnych zalet w tym zakresie: 

1. Stała, równomierna temperatura zapewnia człowiekowi idealny komfort.

2.  Dzięki zasadzie promieniowania, ciepło rozchodzi się w powietrzu bez ruchu 
powietrza, kurzu i obecnych w nim bakterii.

3.  Pomieszczenie jest równomiernie ogrzane.

4. Mniej suche powietrze wspiera funkcjonowanie układu oddechowego.

5.  Niższa temperatura eliminuje efekt „zepsutego powietrza”

6.  Cieplej przy stopach chłodniej przy głowie zwiększa poczucie komfortu

7. Cicha praca.

RÓWNOMIERNY ROZKŁAD CIEPŁA
Jak widać na powyższych schematach dyfuzji ciepła, przy zastosowaniu 
tradycyjnego grzejnika występują bardzo gorące i bardzo zimne obszary 
powodujące znaczny ruch powietrza i niedogodności z nim związane. 
Systemy podłogowe Giacomini rozprowadzają ciepło równomiernie !

Systemy ogrzewania podłogowego uniemożliwiają 
gromadzenie się ciepła przy suficie, w 
przeciwieństwie do systemów tradycyjnych, 
gdzie układ ciepłego powietrza cyrkuluje przy 
suficie i stopniowo obniża się do podłogi. Dzięki 
wyeliminowaniu cyrkulacji ciepłego powietrza przy 
suficie ogrzewanie podłogowe gwarantuje poczucie 
komfortu na poziomie funkcjonowania człowieka.

KOMFORTDyfuzja ciepła z ogrzewaniem podłogowym Giacomini
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IDEALNA KRZYWA KOMFORTU

Centralne ogrzewanie z grzejnikami

Ogrzewanie powietrzne/nadmuchowe
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII SIĘGAJĄCA 15%

Oszczędzanie energii jest celem każdego odpowiedzialnego i rozsądnego 
człowieka. Firma Giacomini od lat rozpowszechnia energooszczędne 
systemy płaszczyznowe. Katalog produktów obfituje w nowatorskie 
rozwiązania systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego, ściennego 
czy sufitowego. Przykładem unikatowych rozwiązań są prace z zakresu 
wykorzystania wodoru do ogrzewania budynków, uzyskanie tzw. „zerowej 
emisji” w procesie wytwarzania energii cieplnej.

Systemy Giacomini wykonane są z materiałów 
przyjaznych dla środowiska.
Schowane w podłodze nie wymagają konserwacji.
Wyposaż swój dom w system Giacomini, który 
na dzień dzisiejszy jest najlepszym sposobem na 
ogrzewanie i chłodzenie przy zminimalizowanym 
wpływie na środowisko.

OSZCZĘDNOŚCI

CHŁODZENIE OGRZEWANIE

To =
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2
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Systemy płaszczyznowe Giacomini gwarantują 
minimum 15% oszczędności energii z dwóch 
zasadniczych powodów:

Ze względu na sposób przekazywania ciepła, w 
pomieszczeniu, gdzie zastosowano ogrzewanie 
podłogowe można obniżyć temperaturę o 1-2°C nie 
tracąc przy tym komfortu cieplnego (oszczędności 
obniżenia temperatury o 1°C stopnia sięgają 6%)

Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe działa 
przy znacznie niższych temperaturach czynnika 
grzewczego, niż tradycyjne systemy - dla 
porównania dla systemów płasczyznowych 
potrzeba 15°C (chłodzenie), 35°C (ogrzewanie). 
Natomiast przeciwnie tradycyjne systemy 
oparte na konwekcji potrzebują 6-7°C dla 
chłodzenia i 60°C dla ogrzewania. W związku z 
tym, systemy płaszczyznowe zapewniają większe 
oszczędności energii i umożliwiają wykorzystanie 
nowoczesnych urządzeń (pomp ciepła itp.).
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UZYSKAJ 5% POWIERZCHNI WIĘCEJ

Dzięki zastąpieniu tradycyjnych grzejników ogrzewaniem płaszczyznowym 
Giacomini odzyskujemy co najmniej 5% powierzchni pomieszczenia 
niezbędnej do prawidłowego działania tradycyjnego grzejnika. Grzejniki 
oprócz własnych wymiarów potrzebują otwartą przestrzeń, aby wymusić 
konwekcję i zapewnić właściwy komfort użytkownikom. Ogrzewanie                              
i chłodzenie podłogowe nie zabiera przestrzeni ściennej ani podłogowej – 
korzyścią systemu jest fakt zwiększenia rzeczywistej powierzchni użytkowej.

Systemy płaszczyznowe znoszą wszelkie bariery kreatywności i dają 
nieograniczone możliwości aranżacyjne pomieszczeń,  brak jakichkolwiek 
widocznych elementów grzewczych wszystko skrywa podłoga.

PRZESTRZEŃ
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SYSTEM DLA NOWOCZESNYCH  
ENERGOOSZCZĘDNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Podczas gdy tradycyjne grzejniki wymagają zasilania gorącą wodą 
przekraczającą 60°C, system ogrzewania podłogowego jest przystosowany 
do pracy przy temperaturze nie przekraczającej 45°C związane jest to ze 
specyfiką systemu, który zapewnia  komfortową odczuwalną temperaturę 
przy maksymalnej temperaturze powierzchni podłogi na poziomie 28 - 29°C.

Ta ważna cecha niskotemperaturowego systemu Giacomini umożliwia 
pracę z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi.
Kotły kondensacyjne, pompy ciepła, energia słoneczna; wszystkie 
energooszczędne, niskotemperaturowe urządzenia wymagają dostosowanych 
instalacji grzewczych Giacomini.

Aby instalacja w przyszłości mogła być kompatybilna z nowoczesnymi 
urządzeniami podejmij odpowiedzialną decyzję na etapie projektu umożliwiając 
w niedalekiej przyszłości współpracę instalacji z nowoczesnymi urządzeniami 
grzewczymi. Decydując się dziś na nowoczesne, energooszczędne urządzenie 
grzewcze, pamiętaj aby wyposażyć je w odpowiedni dedykowany system 
Giacomini. 

ENERGIA ODNAWIALNA

Kolektory
słoneczne

Kocioł  
kondensacyjny

Pompa ciepła



7

KOMFORT O KAŻDEJ PORZE  
ROKU ZAGWARANTOWANY      
PRZEZ SYSTEM GIACOMINI

System ogrzewania podłogowego Giacomini jest                    
w pełni odwracalny*! Dzięki czemu można za pomocą 
tego samego systemu ogrzewać w zimie i chłodzić                 
w lecie.

Nie ma potrzeby stosowania tradycyjnej klimatyzacji 
nawiewowej, której jedną z poważnych uciążliwości 
i wad jest nierównomierny podmuch zimnego 
powietrza, oraz hałas wentylatora.

System Giacomini automatycznie dostosowuje 
temperaturę pomieszczenia tak aby była jak najbardziej 
równomierna i komfortowa gwarantując to lepiej niż 
jakikolwiek inny system!

Latem system zachowa świeżość w domu, nie wysuszając 
powietrza oraz nie zakłuci ciszy! Nic więc dziwnego, że 
Giacomini jest nie tylko zwolennikiem stosowania systemu 
odwracalnego dla pomieszczeń rekreacyjnych i sypialni, 
ale także dla biur i nowoczesnych hoteli.

* Wymaga połączenia z generatorem chłodu, a system musi być 
wyposażony w termoregulację z kontrolą wilgotności względnej 
pomieszczenia z niezbędną automatyką. 
(opcja) dla Twojej instalacji.

Moduł bezprzewodowy

Rozdzielacz

Rura PE-Xb lub PE-RT 
lub PEX-AL-PEX

Agregat wody lodowej
lub źródło geotermalne

Uniwersalne
grupy

pompowe

Zawór
kulowy

Bezprzewodowy 
termostat 

pomieszczenia

Płyta 
systemowa

Kocioł
kondensacyjny

Schemat instalacji odwracalnej zima/lato

OGRZEWANIE / CHŁODZENIE

KOMFORTOWA TEMPERATURA 
niezależnie od pory roku

Panel dotykowy



Systemy
ogrzewania 
podłogowego 
Giacomini !
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Systemy
ogrzewania 
podłogowego 
Giacomini !

System T50: oparty na płytach systemowych
System składa się z płyt z wypustami służącymi  
do mocowania rur, wykonanych z utwardzonego 
tworzywa sztucznego (PS). System T50 gwarantuje               
równomierny rozkład ciepła na całej powirzchni 
wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego.

✔  Szybki i łatwy montaż kompletnego systemu

✔ Wysoka wydajność sytemu.

✔  Solidne trzymymanie rury bez dziurawienia 
izolacji (brak klipsów).

✔ Równomierne ułożenie rur.

✔ Zapewniona szczelna izolacja.

✔  Zminimalizowana powierzchnia przylegania 
rury do izolacji.

✔  Umożliwia przenoszenie obciążeń 60 kPa.

✔  Zmniejsza ilość użytego jastrychu 20-30%.

✔ Ochrona rury w czasie prac budowlanych.

Komponenty systemu: Wymiary

PEX-AL-PEX R999 

T50 : Ø16mm - Ø17mm

PE-Xb R996T 
T50 : Ø16mm - Ø17mm

T50 : Płyta systemowa bez izolacji 
R982QY013
�  formowane wypusty do rur
�   całkowita wysokość H=22mm
�  uniwersalna na każde podłoże
�  rozstaw ułożenia rur : 50 mm

T50 : Płyta systemowa z izolacją 
R982QY015 / R982QY016 / R982QY017
�  formowane wypusty do rur
�   całkowita wysokość H=32 / 55 / 60 mm
�  z warstwą izolacji cieplnej EPS 
�  rozstaw ułożenia rur : 50 mm

PE-RT R978  
T50 : Ø14mm - Ø17mm

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

SYST.  T50 SYSTEM T50

Oznaczenia rysunku
R982QY013

SOLOTOP 
(bez izolacji)

R982QY015 
COMBITOP-11 
(izolacja 1 cm)

R982QY016 
COMBITOP-30 
(izolacja 3 cm)

R982QY017 
MONOTOP-40 
(izolacja 4 cm)

(a) Płyta betonowa zmienna zmienna zmienna zmienna

(b)  Izolacja budowlana, 
rury/przewody zasilające zmienna zmienna zmienna zmienna

(c)  Grubość izolacji cieplnej 
płyty systemowej 0 cm 1 cm 3 cm 4 cm

(d)  Jastrych, z siatką lub 
włóknem min. 5 cm min. 5 cm min. 5 cm min. 5 cm 

(e) Wykończenie podłogi zmienna zmienna zmienna zmienna

Minimalna wysokość   
systemu T50 : Płyta syst. (c)  
+ jastrych (d)

5 cm 6 cm 8 cm 9 cm

Minimalna 
wysokość  
7 cm

Maksymalna grubość jastrychu (d) : 9 cm



Maksymalna grubość jastrychu (d) : 9 cm
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System KLIPS: uniwersalny 
System składa się z płaskich płyt z izolacją i barierą 
cieplną. Rura do izolacji mocowana jest za pomocą 
klipsów zabezpieczających  wbijanych w izolację.  
Ten prosty i skuteczny system łatwo zastosujemy  
do wszelkiego rodzaju budynków i form.

✔   Rury mocowane za pomocą klipsów.

✔   Możliwość  połączenia z róznymi typami izolacji 
(w rolkach, izolacje płaskie, pianka PUR).

✔   uniwersalny

Komponenty systemu: Wymiary

PEX-AL-PEX R999 

Ø16mm - Ø20mm

PE-Xb R996T 
Ø16mm, Ø20mm

Panel izolacyjny w rolce z barierą 
R882AY002 / R882AY003
� wysokość nominalna 30 mm / 40 mm
� szerokość 1 m
� długość rolki 10 m
� warstwa bariery cieplnej

PE-RT R978 

Ø14mm - Ø20mm

Klips montażowy  
R983Y001 / R983Y500

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

Minimalna 
wysokość  
8 cm

SYSTEM  KLIPS

Oznaczenia rysunku
R882AY002 
Izolacja w rolce 

(3 cm)

R882AY003 
Izolacja w rolce 

(4 cm)

R984Y005 
bez izolacji    

(folia z barierą)

KLIPS 
na płynnej 

izolacji z PUR

(a) Płyta betonowa zmienna zmienna zmienna zmienna

(b)   Izolacja budowlana, 
rury/przewody 
zasilające

zmienna zmienna zmienna zmienna

(c)  Grubość izolacji 
cieplnej 3 cm 4 cm EPS PUR

(d)  Jastrych, z siatką 
lub włóknem min. 5 cm min. 5 cm min. 5 cm min. 5 cm

(e)  Wykończenie 
podłogi zmienna zmienna zmienna zmienna

Minimalna wysokość 
systemu: izolacja (c)  
+ jastrych (d)

8 cm 9 cm EPS + 5 cm PUR  + 5 cm

Płaski panel izolacyjny 
R981Y601 / R981Y602
1250 x 600 mm



PE-RT R978 

Ø16mm - Ø18mm(*) - plus wysokość warstwy izolacji nie dołączanej do płyty
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System Spider: cienkowarstwowy
System Spider został opracowany, aby zaspokoić 
rosnące zapotrzebowanie na ogrzewanie 
podłogowe ze zmniejszoną grubością instalacji: 
idealne rozwiązanie do prac renowacyjnych.                                                                                               
Płyty systemowe Spider formowane są z 
wytrzymałego polipropylenu w trójwymiarową 
sieć podtrzymującą rurę. Idea systemu jest taka, 
aby wylewka dokładnie otoczyła rurę dając 
możliwość wymiany ciepła całą jej powierzchnią, 
natomiast płyta systemowa była szalunkiem i do-
datkowo zbrojeniem.

✔  Remontowane i nowe budynki

✔ Brak konieczności zakupu siatki do zbrojenia

✔ oszczędność miejsca i materiału wylewki  

✔ Równomierny rozkład ciepła

✔ Bardzo mała bezwładność systemu

✔ solidne trzymanie rury bez klipsów

Komponenty systemu: Wymiary

Płyta z klejem R979SY001 
800x600x22 mm 
Wykonana z polipropylenu 
rozstaw ułożenia rur: 50mm

Płyta z kotwicą R979SY011 
800x600x35 mm 
Wykonana z polipropylenu 
rozstaw ułożenia rur: 50mm

Płyta z izolacją R979SY021 
800x600x28 mm 
Wykonana z polipropylenu 
rozstaw ułożenia rur: 50mm 
z Izolacja 6mm λ=0,028

(a)

(b)

Minimalna 
wysokość 
2,5 cm

PEX-AL-PEX R999 

Ø16mm - Ø18mm

PE-Xb R996T 
Ø16mm - Ø18mm

SYSTEM  SPIDER

Oznaczenia rysunku R979SY001 
z mocnym klejem

R979SY011 
z kolcami

R979SY021 
z izolacją 6 mm

(a)

Płynna wylewka 
samopoziomująca R30 min 2,5 cm - min 3,0 cm

Płynna wylewka                            
anhydrytowa min 3,5 cm min 3,5 cm min 3,5 cm

Standardowa wylewka 
piaskowo - cementowa min 4,0 cm min 4,0 cm min 4,0 cm

(b) Wykończenie podłogi zmienna zmienna zmienna

Minimalna wysokość systemu: 2,5 cm 3,5* cm 3,6 cm
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System INDU: wzmocniony przemysłowy
System do podłóg przeznaczonych do obsługi 
ciężkich ładunków, system ten składa się                                    
z ocynkowanej siatki i zacisków podtrzymujących 
rurę. Tuleje dystansowe pozwalają nałożyć 
dodatkowe zbrojenie dla wzmocnienia jastrychu.

✔ Dedykowany do podłóg przemysłowych.

✔  Stosowany z różnego rodzaju izolacją.

✔ Wytrzymuje bardzo duże obciążenia.

✔ Możliwość uniwersalnego zastosowania.

Komponenty systemu: Wymiary

PEX-AL-PEX R999 

Ø16mm - Ø18mm

PE-Xb R996T 
Ø16mm - Ø18mm

Płaski panel izolacyjny R981Y601
� wysokość  30 mm

Płaski panel izolacyjny R981Y602
�  wysokość  20 mm

PE-RT R978  
Ø16mm - Ø18mm

Zacisk systemowy INDU 
BE915Y005

Siatka zbrojeniowa ocynkowana  
1200 x 2150 mm 
• wymiar oczka 150x150 K100Y011 
1200 x 2100 mm 
• wymiar oczka 100x100 K100Y013 

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

Minimalna 
wysokość  
7 cm

SYSTEM  INDU

Oznaczenia rysunku
R981Y602 
Płaski panel                

izolacyjny (2 cm)

R981Y601 
Płaski panel                

izolacyjny (3 cm)

INDU              
na płynnej 

izolacji z PUR

(a) Płyta betonowa zmienna zmienna zmienna

(b)    Izolacja budowlana,                           
rury/przewody zasilające zmienna zmienna zmienna

(c)  Grubość izolacji cieplnej 2 cm 3 cm PUR

(d)   Jastrych, z siatką 7 cm 7 cm min. 7 cm

(e) Wykończenie podłogi zmienna zmienna zmienna

Minimalna wysokość systemu: 
izolacja (c) + jastrych (d) 9 cm 10 cm PUR  + 7 cm
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System S: suchy
Płyta izolacyjna systemu suchego zawierająca 
rowki i dyfuzory do prowadzenia pętli 
obiegowych ogrzeania podłogowego z rur 
wielowarstwowych. Zapewnia niewielką 
wysokość systemu (tylko 25 mm) przy 
zachowaniu wysokiej wydajności. System ten 
pozwala na rozszeżenie stosowania ogrzewania 
podłogowego dla projektów renowacyjnych.

✔     Idealny do renowacji.

✔     Niewielka wysokość całości systemu. 

Komponenty systemu: Wymiary

PEX-AL-PEX R999  
Ø14mm 

Dyfuzor K802Y503 
750 x 120 x 0,5 mm

Płyta izolacyjna R883AY501
� wysokość 25 mm

Dyfuzor kątowy K802Y504 
125 x 245 x 0,5 mm

(a)

(b)

(d)

(c)

Minimalna 
wysokość  
5 cm

SYSTEM.  S

Oznaczenia rysunku R883AY501 
(wbudowana izolacja 2,5)

(a) Płyta izolacyjna z dyfuzorem 2,5 cm

(b) Płyta przewodząca ciepło -

(c) Płyty pilśniowe (opcjonalnie) -

(d) Wykończenie podłogi zmienna

Minimalna wysokość systemu :                    
(a) (b) i (c) 2,5 cm

Płyta przewodząca ciepło 
K805PY002 
500 x 500 x 1 mm
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Grupy mieszająco 
dystrybucyjne

 Komplet do układów 
mieszanych umożliwia 
zasilanie osobno strefy 
grzejnikowej i osobno 

podłogowej.

Plastyfikator do  
jastrychu

produkt ułatwiający 
mieszanie i przetwarzanie 

jastrychu.

Pas dylatacyjny 
ścienny

Ścienny pas dylatacyjny           
z polietylenu z folią.

Szafki

Szafki metalowe 
podtynkowe malowane.

Grupy mieszające  
strefowe

wstępnie zmontowane 
moduły do mieszania lub 
zasilania bezpośredniego  

z mieszaczem lub bez.

Zawory 
wielofunkcyjne

wielofunkcyjne zawory 
odcinające, z termometra-
mi tarczowymi, zaworami 
napełniania/opróżniania

i odpowietrznikami.

Rury

W ofercie Giacomini 
dostępne są sieciowane 

rury typu: (Pex-b,                   
PE-RT i wielowarstwowe                      

Pex/Al/Pex.)

Rozdzielacze  
z regulacją

wstępnie zmontowane 
rozdzielacze z możliwością 
regulacji przepływu oraz 

regulacji termostatycznej.

Siłowniki  
termoelektryczne

Siłowniki 
termoelektryczne, 

zapewniają sterowanie 
temperaturą pomieszczeń.

Produkty systemu podłogowego Giacomini

SYSTEMY REGULACJI TEMPERATURY

Dzięki systemowi regulacji użytkownik może decydować nie tylko                                             
o temperaturze  panującej w pomieszczeniu, ale również o cyklu godzinowym 
czy tygodniowym ogrzewania pomieszczenia. Ustawiając parametry 
odpowiednio do zapotrzebowania, przebywania w pomieszczeniu można 
zaoszczędzić do 40% na rachunkach za ogrzewanie.

Bezprzewodowy system sterowania zaproponowany przez Giacomini 
nie wymaga wiele pracy i jest bardzo łatwy w montażu. Zawiera czujniki 
temperatury dla pomieszczeń oraz dotykowy panel zarządzający całym 
systemem z jednego miejsca. Posiada również rozbudowane funkcje 
sterowania innymi urządzeniami.

Czujniki temperatury pomieszczeń wysyłają informację do odbiornika - ten 
natomiast przekazuje sygnał do siłowników zamontowanymi na obwodach 
rozdzielacza precyzyjnie zarządzając dystrybucją ciepła do pomieszczeń.

Każdy pokój ma teraz własną autonomię temperatury.

BEZPRZEWODOWA REGULACJA TEMPERATURY POMIESZCZEŃ

System sterowania  
bezprzewodowego
Moduł bezprzewodowy 
sterujący siłownikami, 

pompą i kotłem z opcją 
montażu terminala 

dotykowego.



Giacomini,
produkuje 
doskonały 
system 
ogrzewania 
podłogowego!
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POTRZEBUJESZ PROJEKTU ?  
MOŻEMY ZAPROJEKTOWAĆ RAZEM !

Aby zmaksymalizować komfort ogrzewania podłogowego należy 
prawidłowo dobrać i zaprojektować każdy element instalacji.

Rodzaj izolacji, średnice rury, instrukcja montażu, wszystko jest dobrane                   
i przeanalizowane w każdym szczególe, krok po kroku.

Do wykonania projektu potrzebujemy informacji dotyczących właściwości 
fizycznych danego budynku (wymiary, orientacja, strefa etc.). Dane te są 
niezbędne dla dokładnego wyliczenia potencjalnej straty ciepła.

Wykonany przez Giacomini projekt daje czytelną instrukcję wykonania 
Twojej instalacji, wszystko jest jasne: ilości pętli, odległość między rurami, 
nastawy przepływów w rozdzielaczu, plan instalacji, …

Twoja instalacja przedstawiona jest w szczegółach.

PROJEKT
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JAKO JEDEN Z NIELICZNYCH 
ZAKŁADÓW KONTROLUJEMY 
WEWNĘTRZNIE CAŁOŚĆ 
PRODUKCJI

Jesteśmy przedsiębiorstwem przemysłowym. 
Zakład produkcyjny to nasze serce. Obrabiamy 
surowce z pasją, wykorzystując nasze 
doświadczenie i nasze zdolności, aby tworzyć 
rzeczy użyteczne dla jednostek i dla całego 
społeczeństwa. Produkt znajduje się w centrum 
naszej uwagi - dobrze wiemy, że nasza przyszłość 
zależy od tego, czy będziemy zdolni robić go 
dobrze i czy będziemy otwarci na innowacje. 
Dlatego jakość i innowacja to nasze codzienne 
cele.

Wszystkie produkty są testowane w laboratoriach 
GIACOMINI aby zapewnić całkowitą niezawodność.

PRODUKCJA
Dzięki naszym produktom woda ożywa, aby 
dostarczać pożyteczne usługi i zapewniać dobre 
samopoczucie użytkownikom. Dlatego naszym 
mottem jest: „WATER E-MOTION”. W Twoim domu, 
w Twoim biurze, w fabryce, wszędzie, gdzie 
woda znajduje się w ruchu, gdzie się ogrzewa 
lub chłodzi – tam jest miejsce dla produktów 
GIACOMINI.

Obecnie jesteśmy światowym liderem w branży 
produkcji elementów i systemów do dystrybucji 
ogrzewania, klimatyzacji i wody użytkowej, które 
wykorzystywane są w sektorze mieszkaniowym, 
usługowym i przemysłowym.

Nasze komponenty i systemy spełniają 
najbardziej restrykcyjne międzynarodowe 
standardy oraz gwarantują wysoki poziom 
jakości, innowacyjności i technologii. W 2010r. 
uzyskaliśmy Zintegrowany Certyfikat Jakości, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001.
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ABY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ ZALETY 
SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
MUSIMY MIEĆ IDEALNĄ KONTROLĘ NAD 
PRZEPŁYWEM WODY W OBIEGACH.

Mosiężny rozdzielacz jest głównym elementem dystrybucji wody grzewczej 
w systemie ogrzewania podłogowego Giacomini. Rozdzielacz składa się                             
z kolektorów: zasilającego i powrotnego do których łączymy kolejno pętle 
systemu.

 

Kolektory Giacomini wyposażone są w zawory regulacyjne oraz 
przepływomierze, dzięki którym, można precyzyjnie dostosować i określić 
przepływ w każdej pętli wodnej. Opcjonalnie, zawory kolektora z opcją 
termostatyczną mogą zostać wyposażone w siłowniki termoelektryczne dla 
zdalnego sterowania i termoregulacji.

REGULACJA PRZEPŁYWU

Połącz ogrzewanie podłogowe i grzejniki
Przy pracach remontowych, jak również dla 
niektórych nowych budynków, czasami klient chce 
zachować tradycyjne grzejniki. Aby tradycyjny 
grzejnik pracował z odpowiednią mocą wymaga 
zasilania wodą o temperaturze 60 °C lub więcej, 
natomiast dla potrzeb ogrzewania podłogowego 
musimy zagwarantować temperaturę maksymalnie 
45 °C. Potrzebę mieszanej instalacji możemy 
zrealizować po przez grupę mieszającą R557                       
z rozdzielaczem.
Systemowy rozdzielacz będzie korzystać z tej samej 
wody grzewczej zasilającej, ale dzięki zintegrowanej 
grupie mieszającej z pompą temperatura zasilania 
w obwodzie ogrzewania podłogowego nigdy nie 
przekroczy 45 °C.
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SIEĆ WYKWALIFIKOWANYCH                                      
I PRZESZKOLONYCH INSTALATORÓW                     
W AKADEMII GIACOMINI .

Instalatorzy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu 
instalacji ogrzewania podłogowego lub innych produktów czy systemów 
mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez polską filię. Szkolenia 
organizowane są przez odpowiednio przygotowany zespół posiadający 
niezbędną wiedzę techniczną z zakresu produktów i systemów.

Firma Giacomini ma własną Akademię szkoleniową, która mieści się                                   
w siedzibie firmy we Włoszech, również i w tym przypadku istnieje możliwość 
poszerzenia wiedzy i skorzystanie ze szkoleń prowadzonych przez zespół 
specjalistów odpowiedzialnych za szkolenia instalatorów na całym świecie. 
Gwarantujemy niezbędną wiedzę i materiały szkoleniowe, które zostały 
stworzone specjalnie dla Akademii Giacomini.

INSTALATOR



GIACOMINI Sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń
tel. (+48) 56 646 20 40  
polska@giacomini.com

POWIERZ NAM  
TWÓJ PROJEKT

(+48) 56 646 20 40

POLSKA@GIACOMINI.COM

GIACOMINI.COM


