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Artyku  promocyjny

Piece i wk ady kominkowe trzeciej genera-

cji (3G) stanowi  kolejny krok na drodze do 

jak najefektywniejszego wykorzystania ener-

gii ze spalania drewna. Pocz wszy od ko-

minków otwartych posiadaj cych sprawno

15-20%, przez proste modele z przeszklony-

mi drzwiami i niekontrolowanym dop ywem 

powietrza (40-60%), a  po wspó czesne pale-

niska o zaawansowanej konstrukcji (ponad 

70% sprawno ci) nadal du a cz  energii 

tracona by a bezpowrotnie ze spalinami.

Kominki i piece 3G, dzi ki zastosowaniu do-

datkowych urz dze  montowanych pomi dzy 

paleniskiem a kana em dymowym, odbieraj

energi  ciepln  spalinom. S  to konwektory 

i radiatory (1), wymienniki wodne (2) oraz masy 

akumulacyjne HSS (3). Stosuj c odbiorniki cie-

p a 3G mo emy dodatkowo uzyska  od 4 do 

12 kW energii oraz oszcz dzi  do 30% opa u.

Wymienniki wodne
Koncepcja wymienników wodnych opar-

ta zosta a na za o eniu, e ciep o do ogrzania 

wody mo e by  pozyskane wy cznie ze spa-

lin. Pozwala to utrzyma  wysok  temperatur

w komorze paleniskowej przy równoczesnym 

obni eniu temperatury spalin. Zespó  wod-

ny  mo e wspó pracowa  z instalacjami grzej-

ników oraz ogrzewania pod ogowego, zasilany-

mi piecami c.o. na paliwa sta e, gaz, olej, pr d

oraz pompami ciep a i bateriami s oneczny-

mi. Mo e by  wykorzystany równie  jako poje-

dyncze ród o ciep a, a tak e do podgrzewania 

wody u ytkowej. Najlepsze efekty osi ga si -

cz c zespó  wodny z systemem c.o. i c.w.u. za 

po rednictwem zbiornika buforowego.

Masa akumulacyjna HSS
Akumulacyjne wymienniki ciep a (Heat 

Storage System - HSS) to elementy wykonane 

z materia ów ceramicznych o du ej pojemno-

ci cieplnej, których zadaniem jest odzyskiwa-

nie i gromadzenie energii zawartej w spali-

nach. Sk adaj  si  z kilku elementów o cznej 

wadze od 70 do 200 kg oraz adapterów pozwa-

laj cych na po czenie zarówno z paleniskiem 

jak i rurami dymowymi. Elementy akumula-

cyjnych wymienników ciep a, nagrzewaj  si ,

a nast pnie powoli stygn c oddaj  zgroma-

dzone ciep o. Ich stosowanie wyd u a proces 

grzewczy kominka lub pieca nawet o kilka go-

dzin, daj c przy tym bardziej równomiern

temperatur  w pomieszczeniach. 

Aby optymalnie wykorzysta  w a ciwo-

ci kominków trzeciej generacji 3G, nale y

stosowa  elektroniczne sterowniki spalania 

ERS. Optymalizuj  one ca y proces od roz-

palenia przez dok adanie opa u a  po wyga-

szenie paleniska. Kontroluj c zadan  tempe-

ratur  spalin, steruj  dop ywem powietrza 

do rozpalania i spalania w a ciwego.

Wi cej informacji na temat wk adów ko-

minkowych i pieców wolno stoj cych Jøtul, 

Scan i Atra a tak e sieci sprzeda y mo na

znale  na naszych stronach internetowych 

www.jotul.pl i www.kominek.pl.
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