
chun ki za prąd wy da wa ne na sa mo
ogrze wa nie bę dą wy jąt ko wo ni skie, a
mo że na wet mniej sze niż te, któ re
bę dzie my po no sić na uży wa nie urzą -
dzeń elek tro nicz nych i AGD, bez któ -
rych co raz trud niej nam funk cjo no -
wać, aby żyć kom for to wo. Do my przy -
szło ści to do my bez za si la nia w ta kie
źró dła ener gii jak gaz, olej, czy też ko -
tłow nie MPEC, obec nie tak po pu lar -
ne szcze gól nie w bu dow nic twie
miesz kal nym wie lo ro dzin nym. Wy -
star czać bę dzie nam ener gia elek -
trycz na, któ ra za si li urzą dze nia co -
dzien ne go użyt ku oraz za pew ni cie -
pło po miesz czeń, głów nie w za kre sie
kom for tu cie płej pod ło gi
oraz ogrza nia wo dy i ob słu gi
wen ty la cji z re ku pe ra cją.
Przy szłe bu dyn ki bę dą mia -
ły na ty le du żą bez wład ność
ciepl ną, że na wet wie lo go -
dzin ne za ni ki prą du nie
wpły ną ne ga tyw nie na kom -
fort ciepl ny użyt ko wa nia. W
osta tecz no ści dłuż szy brak
ener gii elek trycz nej mo że
być uzu peł nio ny przez
mon taż agre ga tów prą do -
twór czych, któ rych moc bę -
dzie za le ża ła od wiel ko ści
bu dyn ku, lecz w prze li cza -
niu na je go m2, przy co raz
bar dziej ry go ry stycz nych
prze pi sach oszczę dza nia
ener gii nie bę dzie po trze by
in sta lo wa nia urzą dzeń o
wiel kich mo cach, a w przy -
pad ku do mów jed no ro dzin -
nych wy star czą agre ga ty pod trzy mu -
ją ce wy łącz nie oświe tle nie i pra cę
wen ty la to rów ma ją cych nie wiel kie
mo ce w sys te mie wen ty la cji.

Za le ty

Po wy żej zo sta ły wy mie nio ne tyl ko
nie któ re z za let elek trycz ne go ogrze -
wa nia pod ło go we go, a mia no wi cie:
l rów no mier ny, zbli żo ny do ide al ne -
go roz kład tem pe ra tu ry,
l ni skie kosz ty in we sty cyj ne w sys -
tem grzew czy - ogrze wa nie elek trycz -
ne jest naj tań szym in we sty cyj nie na
ryn ku spo so bem ogrze wa nia,
l brak po trze by bu do wy po miesz czeń
na ko tłow nie i ko mi ny dy mo we, co po -
zwa la na znacz ne zmniej sze nie kosz -
tów in we sty cyj nych ca łe go bu dyn ku,
l po wszech na do stęp ność ener gii
elek trycz nej,

l ni skie kosz ty eks plo ata cji dzię ki ni -
skie mu za po trze bo wa niu na ener gię
do ogrze wa nia oraz ze wzglę du na
moż li wość sko rzy sta nia z dwu krot nie
tań szej ta ry fy noc nej, szcze gól nie
przy elek trycz nym pod ło go wym
ogrze wa niu aku mu la cyj nym,
l za pew nie nie kom for tu cie płej pod ło -
gi, tak do ce nia nej przez czło wie ka,
szcze gól nie przy „zim nych” po sadz kach.

Po za ty mi za le ta mi są rów nież in ne:
l ogrze wa nie pod ło go we jest ni sko -
tem pe ra tu ro we, grzej ni kiem jest po -
wierzch nia pod ło gi, co stwa rza wła ści -
wy mi kro kli mat (brak efek tu spa la nia
i uno sze nia się ku rzu oraz wy su sza nia

po wie trza) i wła ści we do bra nie mo cy
grzej nej do du żej, jak na pod ło gę, do -
stęp nej po wierzch ni grzej nej,
l ogrze wa nie pod ło go we emi tu je cie -
pło głów nie po przez pro mie nio wa nie
i tym spo so bem jest pod wyż szo na
tem pe ra tu ra płasz czyzn w po miesz -
cze niu, co spra wia, że tem pe ra tu rę
po wie trza mo że my ob ni żyć bez szko -
dy na kom for cie ciepl nym, a to da je
do dat ko we wy mier ne ko rzy ści fi nan -
so we w po sta ci mniej szych ra chun -
ków za wy ko rzy sty wa nie ener gii elek -
trycz nej do ogrze wa nia,
l za le ca ne są dla aler gi ków, po nie waż
nie wy stę pu je zja wi sko su chej de sty -
la cji ku rzu oraz nie ma kon tak tu po -
wie trza z me ta lo wy mi po wierzch nia -
mi grzej ni ków na ścien nych na grze wa -
ją cych się do tem pe ra tur po wy żej
55°C i gdzie przy prze wa dze jo nów
do dat nich nad ujem ny mi po ja wia się

od czu cie dusz no ści oraz su cho ści w
dro gach od de cho wych,
l nie wi docz ność sys te mu grzej ne go w
po sta ci prze wo dów lub mat grzej nych
skry tych w pod ło dze,
l wi docz ne je dy nie ste row ni ki (i to
nie ko niecz nie, je śli umie ści my je w
skrzyn ce roz dziel czej z in ny mi urzą -
dze nia mi ste ro wa nia elek trycz ne go
bu dyn ku) po zwa la ją na pre cy zyj ną
elek tro nicz ną re gu la cję sys te mu, do -
sto so wu jąc po trzeb ne pa ra me try do
na sze go kom for tu,
l es te ty ka po miesz czeń, gdyż nie ma
po trze by za bu do wy rur c.o. ga zu i czę -
sto wy sta ją cych po za ob rys ścian ko -

mi nów,
l pro ste ste ro wa nie i ob słu -
ga,
l wy so ka ja kość pro duk tów
elek trycz ne go ogrze wa nia
pod ło go we go, o czym mo że
świad czyć udzie la na gwa -
ran cja, wy no szą ca u więk -
szo ści pro du cen tów te go
sys te mu 20 lat, pod czas gdy
pro du cen ci ko tłów, pomp
cie pła i in nych urzą dzeń
grzew czych ofe ru ją mak sy -
mal nie 5 lat,
l ży wot ność sys te mu wy no -
si po nad 50 lat, co moż na
stwier dzić po na dal pra cu ją -
cych sys te mach ogrze wa nia
pod ło go we go za mon to wa -
nych przez pierw szych je go
pro du cen tów, kie dy in ne
sys te my oce nia ją ży wot ność
swo ich urzą dzeń na 15-20

lat, a ten den cja jest ra czej ma le ją ca,
aby za wszel ką ce nę sprze daż tych
urzą dzeń wzra sta ła (wi dać to po ja ko -
ści pro du ko wa nych ko tłów - nie tyl ko
daw niej, ale i dziś, a pa ra dok sem jest,
że ku pu jąc obec nie ta niej niż kie dyś,
po mi mo lep szych pa ra me trów elek -
tro -tech nicz nych, otrzy mu je my gor -
szą ja kość pro duk tu),
l eko lo gicz ność sys te mu w miej scu je -
go eks plo ata cji, a po za nią obo wią zek
sto so wa nia fil trów przez za kła dy pro -
du ku ją ce ener gię elek trycz ną, któ re to
zna czą co ogra ni cza ją emi sję spa lin,
l sys tem jest bez piecz ny - wy ni ka
to z obo wiąz ku pod pię cia go nie
tyl ko pod wy łącz ni ki nad mia ro wo -
-prą do we, lecz też pod róż ni co wo -
prą do we o czu ło ści D ≤ 30 mA.

Ja cek Kar pie siuk

Ilu stra cje z ar chi wum: Elek tra i Elek tra Kar do.
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