Artykuï promocyjny

KorzyĂci z ogrzewania elektrycznego
Ostatnie lata wykazujÈ rosnÈcÈ popularnoĂÊ elektrycznych systemów
ogrzewania, które dziÚki niewÈtpliwym zaletom jest coraz czÚĂciej stosowane jako ogrzewanie podstawowe lub dogrzewanie w wybranych
pomieszczeniach. Ze wzglÚdu na rodzaj noĂnika ogrzewanie elektryczne
moĝe staÊ siÚ tak naturalne jak elektryczne oĂwietlenie.
Po dïuĝszych przemyĂleniach oraz po „przejrzeniu” ofert róĝnych systemów dochodzimy do
wniosku, ĝe niedoceniane na poczÈtku ogrzewanie elektryczne staje siÚ wyĂmienitym rozwiÈzaniem dla naszego nowego „M”.
Ogrzewanie podïogowe – znane byïo juĝ w staroĝytnym Rzymie – wówczas posadzkÚ podgrzewano ciepïym powietrzem z palenisk. Pierwszy
tego typu system w Polsce powstaï na zamku
krzyĝackim w Malborku. Moĝe byÊ realizowane
za pomocÈ przewodów grzejnych montowanych
w fazie wykonywania wylewek (ELEKTRA VCD/
VC) lub teĝ wylewek samopoziomujÈcych (przewody grzejne ELEKTRA DM) lub mat grzejnych,
które moĝna stosowaÊ w nowo budowanych lub
remontowanych pomieszczeniach – ukïada siÚ je
nawet na „stare” podïogi. W zaleĝnoĂci od zasobnoĂci naszych portfeli i zdolnoĂci manualnych
moĝemy wybraÊ maty zasilane jednostronnie
i dwustronnie (ELEKTRA MD/MG), obie te odmiany wystÚpujÈ w mocy 100 i 160 W/m2. Z kolei maty grzejne ELEKTRA WoodTec sÈ gotowymi do ukïadania elementami grzejnymi skïadajÈ
siÚ z ultracienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z wïókna szklanego pokrytej warstwÈ folii aluminiowej. Montaĝ bezpoĂrednio pod panelami laminowanymi lub
deskÈ warstwowÈ.
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Ponadto elektryczne ogrzewanie podïogowe
w porównaniu z innymi systemami ma wiele zalet:
pierwszÈ niezwykle istotnÈ jest brak kotïowni
i skïadów opaïu. Nie musimy martwiÊ siÚ, ĝe najmniej odpowiednim momencie zabraknie nam
paliwa;
jest bezpieczne. Po pierwsze nie ma moĝliwoĂci zatrucia tlenkiem wÚgla z wadliwej instalacji
grzewczej, po drugie nie magazynujemy niebezpiecznych paliw takich jak olej czy gaz pïynny;
poniewaĝ nasz system nie wykorzystuje reakcji spalania, nie emituje szkodliwych dla nas
i Ărodowiska substancji. Unikamy miÚdzy innymi kosztownej inwestycji w budowÚ systemu kominowego;
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, 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 ustawienie temperatury w kaĝdym pomieszczeniu osobno;
kolejnÈ waĝnÈ dla póěniejszej eksploatacji
i oczywiĂcie zwiÈzanych z niÈ kosztów zaletÈ
ogrzewania elektrycznego jest energooszczÚdnoĂÊ. W tradycyjnych systemach w jednym pomieszczeniu wytwarzamy ciepïo, transportuje my je aby w innym realizowaÊ ogrzewanie.
Korzystamy przy tym z medium, które przy transporcie nie tylko traci czÚĂÊ energii cieplnej ale
równieĝ jest arcytrudne do wysterowania;
rozpatrujÈc koszty zwiÈzane z eksploatacjÈ systemu grzewczego nie moĝemy zapomnieÊ o kosztach konserwacyjnych, których tutaj praktycznie brak.
kolejne zagadnienie to iloĂÊ miejsca dedykowanego instalowanym urzÈdzeniom grzewczym.
Ogrzewanie podïogowe zajmie najmniej miejsca a instalacja bÚdzie caïkowicie niewidoczna.

Jednak naleĝy w tym wypadku zastosowaÊ siÚ
do kilku wytycznych projektowych dotyczÈcych
ogrzewania podïogowego pomieszczeñ, poniewaĝ
ogrzewania tego nie naleĝy stosowaÊ w miejscach
utrudniajÈcych oddawanie ciepïa z podïogi.
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 ĝycia codziennego. Zapewni on nam maksimum komfortu przy
minimalnym zuĝyciu energii elektrycznej. Ma
to nie tylko korzystny w Pïyw na stan naszych
portfeli ale równieĝ na stan naszego Ărodowiska naturalnego.
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