
Artyku  promocyjny

107NOWOCZESNE INSTALACJE

Zalet  stosowania takiego systemu jest jego 
wielofunkcyjno , poniewa  oprócz podsta-
wowej funkcji jak  jest wentylacja budynku, 
t  sam  instalacj  mo na wzbogaci  o funk-
cje dodatkowe np.: ogrzewanie i/lub klimaty-
zacj , tyle e przekrój kana ów powinien mie
od 180–250 mm.
Aby wykorzysta  system wentylacji nawiew-
no-wywiewnej do ogrzewania budynku trze-
ba tylko o kilka stopni podgrza  powietrze, 
które po wyj ciu z rekuperatora jest ch od-
niejsze od temperatury powietrza w pomiesz-
czeniu. Urz dzeniem spe niaj cym t  funkcj
mo e by  nagrzewnica powietrza, której ró-
d em ciep a mo e by  paliwo sta e w posta-
ci pelletu. Nale y tu wyra nie podkre li , e
pellet jest paliwem ekologicznym nale cym 
do grupy odnawialnych róde  energii, co jest 
istotne dla wiadectwa charakterystyki energe-
tycznej budynku przy wyliczaniu wspó czyn-
nika zapotrzebowania na energi  pierwotn .

Zalety i wady stosowania nagrzewnicy na 
pellet ORTE POWER:

Zalety:
l brak konieczno ci budowy kosztownego 

przy cza gazowego; 
l brak konieczno ci budowania instalacji wod-

nej do centralnego ogrzewania w budynku 
czyli brak kosztownej instalacji, kot owni, 
kaloryferów (w typowym budynku jednoro-
dzinnym – to koszt oko o 25 000–50 000 z );

l ekonomiczno  – nie tylko zwi zana z bra-
kiem przy czy i instalacji, ale tak e wyni-
kaj ca z niskich kosztów paliwa; 

l uniezale nienie si  od monopolistycznych 
dostawców paliwa, a tak e od sta ej op aty 
(w typowym domu jednorodzinnym koszt 
sta ych op at za gaz to teraz oko o 1440 z
rocznie);

l dba o  o rodowisko przez wykorzystanie 
energii odnawialnej;

l do sterowania prac  nagrzewnicy mo e s u-
y  termoregulator programowalny;

l mo liwo  zdalnego sterowania prac  na-
grzewnicy za pomoc  aplikacji na smartfona.

Wady:
l konieczno  sk adowania worków z pelle-

tem, cho  z drugiej strony zasobnik mo e
zosta  dopasowany do indywidualnych po-
trzeb i zagospodarowa  nietypow , woln
przestrze .

Dost pne s  typy nagrzewnic: 7/24, 10/35, 
14/45, 24/80, 31/130, 75/250 kW, gdzie prze-
p yw ogrzanego powietrza wynosi od 1500 
do 15 200 m3/h. Przy tak zró nicowanej mocy 
urz dze , mog  znale  one zastosowanie 
nie tylko w domach jednorodzinnych, ale te
w budynkach o du o wi kszej kubaturze np.: 
biurach, biurowcach, budownictwie wielo-
rodzinnym, magazynach, halach przemys o-
wych i sportowych, szklarniach oraz innych 
budynkach, gdzie potrzebne jest ród o szyb-
ko dostarczanego ciep a. 
Nagrzewnica 24 kW czyli urz dzenie, które 
jest w stanie obs u y  budynek energooszcz d-
ny o kubaturze 720 m3, mo e by  zainstalo-
wana w ka dym pomieszczeniu niemieszkal-
nym np.: kuchni, azience, pralni, itp. Wi ksze 
moce nale y montowa  w przeznaczonych do 
tego celu kot owniach. Ponadto do prawid owej 
pracy nagrzewnica potrzebuje: czerpni powie-
trza, wyrzutni powietrza oraz komina o red-
nicy 150-250 mm.
Przy wyliczaniu kosztów eksploatacji nagrzew-
nicy ORTE POWER nale y pami ta , e je li 
budynek posiada standard pasywnego i nie jest 
mu potrzebna a  taka ilo  energii jak w typo-
wym budynku, to nagrzewnice mog  pracowa

w trybie przerywanym, wykorzystuj c np.: 30% 
swojej mocy. Koszt ogrzewania nagrzewnic
powietrza na pellet typowego budynku 200 m3

w zimie to oko o 600 z  miesi cznie (przy ce-
nie pelletu 900 z  brutto/tona). W domu ener-
gooszcz dnym z rekuperacj  koszt ten b dzie 
kilkukrotnie ni szy.

Nagrzewnice ORTE POWER mo na równie
wykorzysta  do ogrzewania i wentylacji w ist-
niej cych budynkach z tradycyjn  wentylacj
grawitacyjn , bez stosowania kana ów wy-
wiewnych i rekuperatora. Ciep o oddawane 
jest wtedy poprzez czopuch rozprowadzaj cy 
powietrze na boki lub przez kana y nawiew-
ne. Natomiast nadmiar zu ytego powietrza 
usuwany jest przez kana y wentylacji grawi-
tacyjnej dzi ki nadci nieniu. Do nagrzewni-
cy doprowadzamy powietrze w sposób mie-
szany, czerpnia zewn trzna dostarcza wie e
powietrze i miesza je z powietrzem powraca-
j cym przez czerpni  wewn trzn  z ogrza-
nych pomieszcze .

Architekt: Rafa  Wysocki

Nieodzownym elementem domu energooszcz dnego jest system wentylacji 
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep a za pomoc  rekuperatora. 

Nagrzewnice powietrza na pellet ORTE POWER
w budownictwie energoszcz dnym

ORTE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Groblowa 1, 05-800 Pruszków

tel. 22 758 81 68, 22 374 13 73
www.orte.pl

www.nagrzewnicenapellet.pl
biuro@orte.pl

Rzut domu energooszcz dnego z zainstalowan
nagrzewnic  na pellet Orte Power
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