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Artyku  promocyjny

Ka dy, kto zamierza zainwestowa  we w asne 

„M” staje przed podstawowym pytaniem: jaki 

system ogrzewania mam wybra ?

Kiedy bierzemy do r ki jakikolwiek budowla-

ny periodyk od razu zauwa ymy, e a  ocieka 

on mas  reklam przeró nych systemów grzew-

czych. Trudno jednak nie odnie  wra enia, 

e wi kszo  z nich zachwala ogrzewanie c.o. 

wykorzystuj ce ró nego rodzaju paliwa (gaz, 

olej opa owy, w giel, brykiety, wierzb  energe-

tyczn  itp.).

Jest to niestety konsekwencja pewnego stereo-

typu, ale to e ogrzewanie tradycyjne jest ta sze 

od elektrycznego.

Ten mit powstawa  w czasach, gdy normy do-

tycz ce grubo ci izolacji termicznej w budownic-

twie by y bardzo liberalne, jednak po 1992 roku 

sytuacja uleg a istotnej zmianie. Dzi ki nowym 

wytycznym zapotrzebowanie na energi  ciepln

spad o do 40–70 W/m2. By o to mo liwe nie tyl-

ko dzi ki stosowaniu coraz doskonalszych ma-

teria ów izolacyjnych, ale równie  dzi ki zwi k-

szeniu grubo ci izolacji termicznej.

W tej sytuacji okazuje si , e inwestycja w kosz-

towny system ogrzewania c.o. staje si  zbyt dro-

ga w porównaniu z naszymi potrzebami i poten-

cjalnymi kosztami eksploatacyjnymi.

Przegl daj c oferty ró nych systemów docho-

dzimy do wniosku, e niedoceniane na pocz tku 

ogrzewanie elektryczne staje si  doskona ym roz-

wi zaniem dla naszego nowego salonu.

Elektryczne ogrzewanie pod ogowe w porów-

naniu z innymi systemami ma wiele zalet:

– niezwykle istotn  jest brak kot owni i sk a-

dów opa u. Ne musimy martwi  si , e w naj-

mniej odpowiednim momencie zabraknie nam 

paliwa.

– jest bezpieczny. Po pierwsze nie ma mo li-

wo ci zatrucia tlenkiem w gla z wadliwej in-

stalacji grzewczej, po drugie, nie magazynuje-

my niebezpiecznych paliw, takich jak olej czy 

gaz p ynny. 

– instalacja grzewcza jest niewidoczna, gdy  prze-

wody lub maty grzejne s  schowane pod mate-

ria em wyko czeniowym pod ogi.

– poniewa  nasz system nie wykorzystuje re-

akcji spalania, nie emituje szkodliwych dla 

nas i rodowiska substancji. Unikamy mi dzy 

innymi kosztownej inwestycji w budow

systemu kominowego.

– równomierny rozk ad tempe-

ratury w pomieszczeniu oraz 

realizowanie funkcji ogrzewa-

nia nisk  temp., ale na stosun-

kowo du ej przestrzeni, spra-

wia, e ogrzewanie pod ogowe 

jest bardzo komfortowe i nie 

powoduje ruchów konwekcyj-

nych powietrza.

– dzi ki du ej wydajno ci 

urz dze  i dok adnym regu-

latorom temperatury uzysku-

jemy w naszym domu wysoki 

komfort termiczny. Ciep o po-

wstaje w pomieszczeniu, któ-

re aktualnie chcemy ogrzewa ,

nie ma wi c strat wynikaj -

cych z przesy u.

– w porównaniu z innymi sys-

temami, pod ogowe ogrzewa-

nie elektryczne charakteryzuje 

si  niskim kosztem inwesty-

cyjnym, co w po czeniu z nie-

wielkimi potrzebami cieplny-

mi naszego mieszkania zdaje 

si  by  wyborem idealnym. 

– niecentralne ogrzewanie, umo liwiaj ce do-

wolne kszta towanie temperatury w ka dym po-

mieszczeniu osobno,

– rozpatruj c koszty zwi zane z eksploatacj

systemu grzewczego, nie mo emy zapomnie

o kosztach konserwacyjnych. W wypadku sys-

temu bazuj cego na energii elektrycznej nie ma 

zbyt wielu kosztownych wizyt serwisantów. Dla 

porównania  przegl d instalacji gazowej odbywa 

si  co roku, za  elektrycznej co 5 lat.

Bez w tpienia ogrzewanie elektryczne jest naj-

bezpieczniejszym i najbardziej bezobs ugowym 

z systemów dost pnych na rynku.

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany do 

naszych potrzeb i mo liwo ci system ogrzewa-

nia elektrycznego b dzie ca kowicie niezau-

wa alnym towarzyszem naszego codziennego 

ycia. Zapewni on nam maksimum komfortu 

przy minimalnym zu yciu energii elektrycz-

nej. Ma to nie tylko korzystny wp yw na stan na-

szych portfeli, ale równie  na stan naszego ro-

dowiska naturalnego.
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Dlaczego warto stosowa

elektryczne ogrzewanie pod ogowe?


