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ARTYKU  PROMOCYJNY ELEKTROTERMIA

Je eli u ywali my zabytkowego pieca kaflowego, jeste my
przyzwyczajeni do ciep a jakie emituje i nie chcemy go wy-
burza  mo na zastosowa  grza ki elektryczne w postaci 

wk adów do pieców kaflowych. Montuje si  je w rodku pieca 
dzi ki czemu rozgrzewaj  go jak do tej pory w giel czy drewno. 
Samo przygotowanie pieca polega jedynie na odci ciu komina 
oraz wykonaniu kilku otworów wewn trz pieca dla lepszego roz-
prowadzania ciep a. 

Je eli piec kaflowy lub kot ownia zostaj  wyburzone, to jako 
ród o ciep a do pomieszcze  wstawiamy piece akumulacyj-

ne z dynamicznym roz adowaniem. Urz dzenia takie akumuluj
ciep o w bloku akumulacyjnym, a pó niej oddaj  to ciep o wtedy 
gdy jest taka potrzeba. S  to urz dzenia wyposa one w regulato-
ry temperatury w pomieszczeniu oraz pomiar stopnia na adowa-
nia pieca, mo emy nimi sterowa  tak e w zale no ci od pogody. 
Dzi ki temu s  bardzo ekonomiczne, wygodne w u ywaniu oraz 
praktycznie bezobs ugowe.

CZEMU OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MO E
BY  TANIE?
Piece akumulacyjne s  tak zaprojektowane, eby akumulowa
ciep o przez kilka godzin, a pó niej oddawa  to ciep o bez po-

bierania energii. Akumulacja ciep a nast puje podczas trwania 
tak zwanej drugiej taryfy energetycznej gdy pr d jest sprzedawa-
ny przez dostawców taniej ni  w normalnej taryfie. Mo na po-
wiedzie , e „piec nagrzewa si  na tanim pr dzie, a oddaje ciep o
gdy pr d jest drogi bez jego pobierania”. Przyk ad to np. dwu-
pokojowe mieszkanie o powierzchni 50 m2 i kubaturze 135 m3.
W dwu pokojach zamontowane piece o cznej mocy elektrycznej 
6 kW. redni koszt ogrzewania to oko o 300–350 z  miesi cznie.

ZALETY OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
 Ca a inwestycja to tylko zakup i monta  urz dze  oraz ewen-

tualnie dostosowanie instalacji elektrycznej, która i tak jest 
w ka dym mieszkaniu czy domu wykonywana.

 Nie ma potrzeby wykonywania instalacji wodnej i monta u
grzejników.

 Nie potrzebujemy komina ani kot owni.
 Piece nie wymagaj  przegl dów okresowych, przegl dów ko-

minów itd.
 Urz dzenia s  w pe ni bezpieczne – tak jak inne urz dzenia 

elektryczne np. elazko czy czajnik elektryczny. 

Ogrzewanie elektryczne domu zamiast palenia w glem 
– ogrzewanie pr dem te  mo e by  tanie

Likwiduj c palenisko lub kot owni  w glow
jako ród o ciep a mo na wybra  ogrzewanie 
elektryczne. Pod wzgl dem kosztów inwestycji 
jest to jedno z najta szych rozwi za , które 
jednocze nie jest proste i ekonomiczne 
w eksploatacji.
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