Artykuï promocyjny

Dlaczego warto stosowaÊ
elektryczne ogrzewanie podïogowe?
Kaĝdy, kto zamierza zainwestowaÊ we wïasne
„M” staje przed podstawowym pytaniem: jaki
system ogrzewania mam wybraÊ?
Kiedy bierzemy do rÚki jakikolwiek budowlany periodyk od razu zauwaĝymy, ĝe aĝ ocieka
on masÈ reklam przeróĝnych systemów grzewczych. Trudno jednak nie odnieĂÊ wraĝenia,
ĝe wiÚkszoĂÊ z nich zachwala ogrzewanie c.o.
wykorzystujÈce róĝnego rodzaju paliwa (gaz,
olej opaïowy, wÚgiel, brykiety, wierzbÚ energetycznÈ itp.).
Jest to niestety konsekwencja pewnego stereotypu, ale to ĝe ogrzewanie tradycyjne jest tañsze
od elektrycznego.
Ten mit powstawaï w czasach, gdy normy dotyczÈce gruboĂci izolacji termicznej w budownictwie byïy bardzo liberalne, jednak po 1992 roku
sytuacja ulegïa istotnej zmianie. DziÚki nowym
wytycznym zapotrzebowanie na energiÚ cieplnÈ
spadïo do 40–70 W/m2. Byïo to moĝliwe nie tylko dziÚki stosowaniu coraz doskonalszych materiaïów izolacyjnych, ale równieĝ dziÚki zwiÚkszeniu gruboĂci izolacji termicznej.
W tej sytuacji okazuje siÚ, ĝe inwestycja w kosztowny system ogrzewania c.o. staje siÚ zbyt dro-

ga w porównaniu z naszymi potrzebami i potencjalnymi kosztami eksploatacyjnymi.
PrzeglÈdajÈc oferty róĝnych systemów dochodzimy do wniosku, ĝe niedoceniane na poczÈtku
ogrzewanie elektryczne staje siÚ doskonaïym rozwiÈzaniem dla naszego nowego salonu.
Elektryczne ogrzewanie podïogowe w porównaniu z innymi systemami ma wiele zalet:
– niezwykle istotnÈ jest brak kotïowni i skïadów opaïu. Ne musimy martwiÊ siÚ, ĝe w najmniej odpowiednim momencie zabraknie nam
paliwa.
– jest bezpieczny. Po pierwsze nie ma moĝliwoĂci zatrucia tlenkiem wÚgla z wadliwej instalacji grzewczej, po drugie, nie magazynujemy niebezpiecznych paliw, takich jak olej czy
gaz pïynny.
– instalacja grzewcza jest niewidoczna, gdyĝ przewody lub maty grzejne sÈ schowane pod materiaïem wykoñczeniowym podïogi.
– poniewaĝ nasz system nie wykorzystuje reakcji spalania, nie emituje szkodliwych dla
nas i Ărodowiska substancji. Unikamy miÚdzy
innymi kosztownej inwestycji w budowÚ
systemu kominowego.
– równomierny rozkïad temperatury w pomieszczeniu oraz
realizowanie funkcji ogrzewania niskÈ temp., ale na stosunkowo duĝej przestrzeni, sprawia, ĝe ogrzewanie podïogowe
jest bardzo komfortowe i nie
powoduje ruchów konwekcyjnych powietrza.
– dziÚki duĝej wydajnoĂci
urzÈdzeñ i dokïadnym regulatorom temperatury uzyskujemy w naszym domu wysoki
komfort termiczny. Ciepïo powstaje w pomieszczeniu, które aktualnie chcemy ogrzewaÊ,
nie ma wiÚc strat wynikajÈcych z przesyïu.
– w porównaniu z innymi systemami, podïogowe ogrzewanie elektryczne charakteryzuje
siÚ niskim kosztem inwestycyjnym, co w poïÈczeniu z niewielkimi potrzebami cieplnymi naszego mieszkania zdaje

siÚ byÊ wyborem idealnym.
– niecentralne ogrzewanie, umoĝliwiajÈce dowolne ksztaïtowanie temperatury w kaĝdym pomieszczeniu osobno,
– rozpatrujÈc koszty zwiÈzane z eksploatacjÈ
systemu grzewczego, nie moĝemy zapomnieÊ
o kosztach konserwacyjnych. W wypadku systemu bazujÈcego na energii elektrycznej nie ma
zbyt wielu kosztownych wizyt serwisantów. Dla
porównania przeglÈd instalacji gazowej odbywa
siÚ co roku, zaĂ elektrycznej co 5 lat.
Bez wÈtpienia ogrzewanie elektryczne jest najbezpieczniejszym i najbardziej bezobsïugowym
z systemów dostÚpnych na rynku.
Odpowiednio dobrany i skonfigurowany do
naszych potrzeb i moĝliwoĂci system ogrzewania elektrycznego bÚdzie caïkowicie niezauwaĝalnym towarzyszem naszego codziennego
ĝycia. Zapewni on nam maksimum komfortu
przy minimalnym zuĝyciu energii elektrycznej. Ma to nie tylko korzystny wpïyw na stan naszych portfeli, ale równieĝ na stan naszego Ărodowiska naturalnego.
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