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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Kluczowym parametrem, jaki nale y wzi
pod uwag  wybieraj c grzejniki do pomiesz-
cze  o podwy szonej izolacyjno ci jest ma a
bezw adno . Grzejniki, które szybko rozgrze-
waj  si  i szybko stygn  minimalizuj  straty 
ciep a oraz nie generuj  przegrzania zwi za-
nego z d ugim czasem wystudzania, zapew-
niaj c w ten sposób komfort utrzymania sta-
ej temperatury. Dobra izolacja spowoduje, e

budynki b d  zachowywa  si  podobnie do 
termosów – w takich pomieszczeniach bilans 
temperatur atwo jest zak óci  i atwo te  do-
prowadzi  do przegrzania. Zastosowanie szyb-
ko reaguj cych grzejników w pomieszczeniach 
o niskich stratach ciep a pozwala na wykorzy-
stanie dodatkowych róde  energii takich jak 
s o ce, cz owiek, sprz t AGD. Podstaw  suk-
cesu jest w a ciwy system grzewczy, który ela-
stycznie zareaguje na wahania temperatury 
i nie b dzie generowa  niepotrzebnych strat. 
W tym przypadku oszcz dno  wynika z efek-
tywno ci dzia ania grzejników. 

Badania i testy porównawcze przeprowadzo-
ne w laboratoriach Jaga Experience Lab oraz 
przez niezale nych ekspertów z dziedziny 
ogrzewania udowodni y najlepsz  efektyw-
no  systemu Low-H2O w stosunku do ogrze-
wania p ytowego, eberkowego i pod ogowe-
go. Ju  podczas startu wida , który z systemów 
potrzebuje najmniej energii do rozgrzania, któ-
ry najmniej zanieczyszcza rodowisko emisj
CO2 i jaka jest ilo  akumulowanego ciep a
przez ka dy z nich.
W badaniach wida  te  ró nice w czasach re-
akcji poszczególnych rozwi za  grzewczych: 
grzejniki Low-H2O zaczynaj  oddawa  ciep o
do pomieszczenia zaledwie po dwóch minu-
tach od uruchomienia, a w ci gu kolejnych 
dwóch minut grzejnik jest w pe ni sprawny. 
Dla porównania grzejnikowi p ytowemu ten 
sam proces zajmie 5 razy d u ej, czyli 20 mi-
nut. Energia akumulowana jest przez du y z ad 
wody i ci kie p yty stalowe, których nie po-
siada grzejnik Low-H2O wyposa ony w alu-

miniowo-miedziany wymiennik o ma-
ej pojemno ci wodnej i lekk , stalow

obudow . Ogrzewanie pod ogowe nie 
do e reaguje wolno, to charakteryzuje 
si  maksymalnie du  bezw adno ci .
Grzejniki Jaga Low-H2O najlepiej wypa-
daj  równie  je li chodzi o czas reakcji 
w sytuacji zmian temperatury, pozwa-
laj c na lepsz  jej kontrol . Dla przy-
k adu – z bada  firmy Jaga wynika, e
stalowy grzejnik p ytowy o mocy 1000 
Watów buforuje 650 Wh energii przy 
parametrach 55/45/20°C. Wymiennik 
ciep a porównywalnego grzejnika Low-

H2O buforuje tylko 60 Wh energii. Energia do-
starczana przez kocio  centralnego ogrzewania 
jest b yskawicznie oddawana do pomieszcze-
nia, a ciep o dostarczane jest tylko wtedy, kiedy 
jest potrzebne. Gdy za wieci s o ce, w czymy 
piekarnik czy elazko grzejniki Low-H2O zare-
aguj  natychmiast, co pozwoli unikn  prze-
grzania i oszcz dzi  energi . Zastosowanie 
grzejników Jaga Low-H2O jest korzystne rów-
nie  w przypadku systemów niskotempera-
turowych opartych o kocio  kondensacyjny 
czy pomp  ciep a. Potwierdzi y to badania 
firmy Jaga oraz niezale ne badania nadzoro-
wane przez Novem (Holendersk  Organizacj
Energii i rodowiska) przeprowadzone przez 
Uniwersytet Techniczny w Eindhoven. Aby 
prawid owo przekazywa  ciep o do otocze-
nia, grzejnik Jaga Low-H2O, potrzebuje czynni-
ka o minimalnej temperaturze 28°C. Zbadano, 
e wystarczy zaledwie 5°C ró nicy pomi dzy 

temperatur  zasilania, a temperatur  otoczenia 
aby grzejnik pracowa  prawid owo. Wykonuj c
lepsz  izolacj  budynków powinni my zwraca
uwag  nie tylko na ograniczenie strat ciep a
ale równie  na to, jaki system grzewczy b dzie 
najlepiej zachowywa  si  w takich warunkach. 
Liczy si  czas reakcji, dynamika i oszcz dno .

Jak ogrzewa , eby uzyska  komfort i oszcz dno ? To jedno z kluczowych 
pyta  jakie warto postawi  sobie w kontek cie prawnego podwy szenia 
norm dotycz cych izolacji. Odpowiedzi  s  dynamiczne, szybko reaguj ce
grzejniki o niskiej bezw adno ci Jaga Low-H2O.
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