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Od 01.01.2009 r. Twój nowo
wybudowany dom czy te¿ stary bu-
dynek, je¿eli chcesz go sprzedaæ  czy
wynaj¹æ musi posiadaæ Unijny Cer-
tyfikat Energetyczny.

Kondycja termiczna tych budyn-
ków przy np. -20 0C na zewn¹trz i
+20 0C wewn¹trz powinna zapew-
niæ pobór energii cieplnej z ró¿nych
Ÿróde³ dla celów grzewczych nie
wiêksz¹ ni¿ 35 W/m2.

Najtañsze koszty inwestycji i eks-
ploatacji zapewnimy my nasz¹ insta-
lacj¹ ECOSUN  z dok³adnoœci¹ do
100Watt. ̄ aden inny system grzew-
czy znany Pañstwu nie sprosta na-
szemu.

Obecna cena instalacji (promien-
ników z regulatorami) o mocy uœred-
nionej do 1 KW wraz z monta¿em

OGRZEWAJ BEZPOŒREDNIO PRZEGRODY DOMU, MEBLE I SIEBIE
CIEP£YMI PROMIENIAMI, A NIE TYLKO POWIETRZE W POMIESZCZENIACH.

Po naszych 18 latach dzia³alnoœci i doœwiadczeñ z przeprowadzeniem wielu  monitoringów, oraz konsul-

tacji na ten temat, oferujemy Pañstwu razem z naszymi zagranicznymi partnerami najtañsze na œwiecie

centralne ogrzewanie dla wszelkich obiektów. Oparte jest ono na technologii amerykañskiej firmy z Cen-

trum Grzewczego USA na terenie Nowego Meksyku. Technologia ta by³a i jest wykorzystywana w sta-

cjach orbitalnych.

Jest to ogrzewanie bezpoœrednie, bezpieczne, bezawaryjne, bezobs³ugowe i bezserwisowe. Polega  na

wyemitowaniu w jednym kierunku ciep³a w formie promieni z rozgrzanego od elektrycznoœci do 105 0C

grafitu.

to dzisiaj tylko  max. oko³o 1500 z³/

1kW brutto. Dla np. 100 m2 po-
mieszczeñ wyniesie:

100 m2 x 0,035 kW/m2 = 3,5kW

3,5 kW x 1500 z³/kW =5250 z³

(brutto)

W niedocieplonym szczeciñ-

skim mieszkaniu o pow. 48 m2 w

starej kamienicy z nowymi okna-

mi miesiêczny koszt ogrzewania

promiennikami wynosi 100 z³

¯aden instalator nie dobierze Wam
tak tani¹, a wystarczaj¹c¹ instalacjê
grzewcz¹ w cenie 52,50 z³/m2 brut-
to.

Uœwiadom sobie  jak¹ opiniê wy-
dadz¹ Tobie potomni je¿eli zostawisz

im swój dom kiedy nie bêdzie np.
gazu lub bêdzie bardzo drogi.

Dlatego nie p³aæ architektowi za
projekt je¿eli nie zapewni Tobie po-
wy¿szej kondycji termicznej - 35 W/
m2, a instalatorowi za nie trafion¹ i
drog¹ tradycyjn¹ instalacjê CO i
CWU. O komfort cieplny zadba fir-
ma ROTAL.

Ciep³o odpadowe bytowania do
wentylacji z powy¿szej instalacji, jak
i ka¿dej innej potrafimy Pañstwu
zmagazynowaæ i jeszcze raz zawró-
ciæ do c.o. lub ciep³ej wody sanitar-
nej. Wspieramy to energi¹ odna-
wialn¹ z pompy ciep³a, s³oñca i bio-
masy. (O tym w nastêpnym artyku-
le).

Ogrzewanie poœrednie konwekcyjne Ogrzewanie bezpoœrednie promiennikowe
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Podstawowym medium, ¿eby
gdziekolwiek prze¿yæ to wbrew
przekonaniu wielu jest woda. By³a-
by ona z sieci publicznej lub z w³a-
snej – lub tylko popularnego gene-
ratora np. benzynowego.

Najwa¿niejsze, ¿eby na bazie tej
wody mieæ c.o. i c.w.u. Nale¿y wów-
czas wykorzystaæ na pierwszym
miejscu zawsze funkcjonuj¹c¹ na
Ziemi grawitacjê. W zwi¹zku z tym
du¿e pojemniki na œwie¿¹ wodê i
drugi na ciep³¹ wodê sanitarn¹ i c.o.
umieszczamy odpowiednio jak naj-
wy¿ej na strychu, na jêtkach. Ten
wymiennik na c.w.u. bêdzie równie¿
magazynem ciep³a z innych Ÿróde³
grzewczych jak np. elektrycznoœci
sieci publicznej w taryfie nocnej, s³oñ-
ca, wiatru, jak i rekuperacji mokrej
– pomp¹ ciep³a z ca³ego ciep³a by-
towania z wentylacji oraz te¿ ciep³a
z kanalizacji. Bêdzie to pierwsze

niezale¿ne c.o. i c.w.u. przekazane
i odebrane w sposób poœredni lub
bezpoœredni i tak te¿ rozprowadzo-
ne po budynku. Pompie ciep³a mu-
simy okresowo zapewniæ  tylko 600
Watt (230 V). A to chyba nikomu
nie sprawia problemu.

Analizuj¹c powy¿sze widaæ, ¿e ju¿
mo¿emy mieszkaæ w takim domu,
nawet bez elektrycznoœci z sieci pu-
blicznej, a tylko z odnawialnych
Ÿróde³ energii. Dla w¹tpi¹cych -  ki-
netykê wody zapewni nam zawsze
grawitacja lub pompa z silnikiem
korbowym – wiatrowym.

Chêtny do wykorzystnia powy¿szego powinien nam przes³aæ koncepcjê architektoniczn¹ rozk³adu po-

mieszczeñ swojego domu i ich przeznaczenia, przekroje poziome przez kondygnacje, przekrój pionowy

poprzeczny, a mo¿e te¿ pod³u¿ny oraz plan dzia³ki z ustawieniem tego domu do kierunków œwiata. Intere-

suj¹ nas równie¿ wszystkie dostêpne tam media oraz czym bêdzie siê podgrzewa³o posi³ki (gazem czy

elektrycznoœci¹). Wszelkie wskazane przez nas ewentualne przeróbki powinien architekt i konstruktor

uwzglêdniæ w projekcie.

Drugim oddzielnym Ÿród³em

c.o. i c.w.u. bêdzie energia cieplna z
wymiennika gruntowego – z ziemi
nagrzanej s³oñcem i kominkiem z ter-
mokolektorami s³onecznymi. By³by
to ruroci¹g z polipropylenu f180-
200mm u³o¿ony na g³êbokoœci 1,8-
2m i d³ugoœci  max 0,5mb na 1m2

powierzchni mieszkalnej domu. Po-
wietrze p³yn¹ce przez t¹ rurê z dwo-
ru przez ca³y rok ogrzewa siê lub
sch³adza w przedziale +8÷+16oC.
Mo¿na je wspieraæ jeszcze dodat-
kowo ciep³em ze s³oñca poprzez s³o-
neczny kolektor powietrzny umiesz-
czony na pocz¹tku czerpni lub na
pewno energi¹ ciepln¹ z np. bioma-
sy – drzewa spalonego w tzw. ko-
minku. Nasze powietrze z dworu
p³yn¹ce przez grunt i wspomniany
powietrzny kolektor s³oneczny omy-
wa szczelnie obudowan¹ kasetê ko-
minkow¹ i przewód spalinowy
umieszczony w specjalnej szczelnej
obudowie lub kominie (odizolowa-
ne od dworu) i ulatuje rurami spiro
grawitacyjnie lub za pomoc¹ turbin-
ki z pod kalenicy do ni¿szych piêter
lub pod posadzkê parteru. Nie pre-
ferujemy kaset z p³aszczem wodnym,
ostatecznie z czopuchem wodnym, a
najchêtniej tylko z p³aszczem po-
wietrznym. C.W.U. uzyskujemy w
kominku z wymiennika na pierwszym
metrze rury spalinowej nawijaj¹c
~25 mb rury miedzianej. Do niego
dok³adamy jeszcze ewentualnie
wodne termokolektory s³oneczne.
Wszystko to pracuje bez wsparcia

elektrycznego – grawitacyjnie do
wspólnego du¿ego, umieszczonego
na strychu wy¿ej wspomnianego wy-
miennika. Z tego uk³adu mamy w ten
sposób nasze drugie Ÿród³o c.o. i

c.w.u.

Trzecim niezale¿nym Ÿród³em

c.o. (oczym wspominamy w po-
przednim artykule) by³by na razie
zmienny pr¹d elektryczny o napiêciu
230V z sieci publicznej lub z Ÿróde³
odnawialnych o czym wspominamy
w oddzielnym rozdziale. To ogrze-
wanie bezpoœrednie ma t¹ jedyn¹ ze
wszystkich znanych poœrednich sys-
temów grzewczych zaletê, ¿e nie
grzeje jak inne tylko powietrze w
pomieszczeniach. Najpierw specjal-
nymi promiennikami grafitowymi roz-
grzewaj¹cymi siê do 1050C ogrze-
wamy przegrody i przedmioty w po-
mieszczeniach, a od nich dopiero
powietrze. Spróbujcie dzisiaj w swo-
ich domach otworzyæ na oœcie¿ w
wietrzn¹ zimê wszystkie okna i drzwi.
Po czym zamknijcie wszystko i
sprawdzicie po 15 minutach tempe-
raturê i komfort cieplny i ile czasu np.
ogrzewaniem gazowym musicie
ogrzewaæ znowu to pomieszczenie,
¿eby wróciæ do poprzedniej w nim
temperatury. W naszym systemie
grzewczym, ¿eby przeprowadziæ
powy¿szy eksperyment mo¿emy na-
wet wy³¹czyæ na ten okres nasze
ogrzewanie i po czasie, bez jego za-
³¹czania znowu osi¹gniemy pe³ny
komfort cieplny. Energiê ciepln¹ uzy-
skujemy z  uprzednio naprominiowa-
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nej przegród i przedmiotów.W
zwi¹zku z powy¿szym - podstawo-
wym warunkiem naszego c.o. jest
przy tak niskim ob³o¿eniu cieplnym
(35-50 W/m2) musimy mieæ prawi-
d³ow¹ maksymaln¹ izolacjê ter-
miczn¹ przegród zewnêtrznych. Na-
sze ogrzewanie powinno byæ stero-
wane oddzielnym dla ka¿dego, cho-
cia¿ du¿ego pomieszczenia termore-
gulatorem czasowym (dobowo-ty-
godniowym). Nale¿y je w³¹czaæ  np.
1 paŸdziernika i wy³¹czaæ np.1
kwietnia – nigdy w miêdzyczasie je
nie wy³¹czaæ – ¿eby nie zwiêkszyæ
kosztów eksploatacyjnych. Tani¹
c.w.u. z elektrycznoœci z sieci publicz-
nej uzyskamy, je¿eli bêdziemy elek-
trycznoœæ kupowali w taryfie nocnej
i weekendowej i magazynowali w
mo¿liwie du¿ym 300-500 litrowym
buforze, a nawet wymienniku wod-
nym.

Czwarte Ÿród³o c.o. i c.w.u. Od-
dzielne powy¿sze systemy c.o. i
c.w.u. pracuj¹c razem wzajemnie siê

uzupe³niaj¹ i zawsze wy³¹czaj¹ naj-
pierw c.o. elektryczne. Te wszystkie
trzy pracuj¹ce systemy jak i pal¹ce
siê ¿arówki, czynna kuchnia, ciep³o
z c.w.u., ³azienki, sprzêtu AGD, lo-
dówki i mieszkañców - emituj¹ tzw.
„ciep³o bytowania” do powietrza,
które siê unosi do góry i dziêki nie
zawsze przemyœlanej konstrukcji
budynku (kominy wentylacyjne) w
iloœci nawet do 40% w³o¿onych
energii z tych ró¿nych Ÿróde³ - ulatu-
je ono tymi kominami do atmosfery.
¯eby odzyskaæ te straty wymyœlono
kiedyœ w Niemczech rekuperatory
czy klimatyzatory po³¹czone z wen-
tylacj¹ mechaniczn¹. Niestety takie
urz¹dzenia jak nam wiadomo nie ma-
gazynuj¹ nigdy i nigdzie nadwy¿ki cie-
p³a z tej wentylacji, kiedy jest go
du¿o, a bêdzie potrzebne póŸniej.
My w miejsce tej instalacji montuje-
my te¿ rekuperacjê – ale mokr¹ sta-
wiaj¹c na poddaszu pompê ciep³a
typu powietrze-woda. Magazynuje-
my tam te¿ tê tracon¹ powszechnie

energiê ciepln¹ w wy¿ej ju¿ wspo-
mnianym du¿ym wymienniku ciep³a.
Uzyskujemy to przez skierowan¹
grawitacyjnie tam naizolowane pod-
dasze ca³ego ciep³a wentylacji. Trak-
tujemy tê przestrzeñ jako „dolne” Ÿró-
d³o ciep³a dla naszej pompy ciep³a.
Œwie¿e powietrze dochodzi do tej
przestrzeni zawsze z dworu przez
grunt (nap³ywa wentylacj¹). Jak nie
pracuje pompa ciep³a, która stwa-
rza w ca³ym budynku podciœnienie to
z dworu przez wentylacyjne komin-
ki dachowe w tej przestrzeni dachu
lub otwory w œcianach szczytowych.
Dopiero z  tego wymiennika rozdzie-
lamy i przesy³amy ciep³¹ wodê we-
d³ug potrzeb na c.w.u. i c.o. Zdarza
siê te¿, ¿e maj¹c nadwy¿kê ciep³a w
wodzie sanitarnej – ogrzewamy ni¹
pomieszczenia bezpoœrednio nawie-
wem i rurami spiro w instalacji grzew-
czej kominka lub nawet tradycyjny-
mi konwektorami lub rurami w pod-
³odze. Konwektory zawsze przera-
biamy na promienniki wodne.
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£¹czny koszt tych wszystkich po-
wy¿szych systemów w budynkach
jednorodzinnych o œredniej po-
wierzchni 160-250 m2 – oczywiœcie
wybudowanych zgodnie z obecnymi
wymogami termicznymi – jest po-
równywalny z jedn¹ tylko instalacj¹
tradycyjn¹ np. gazow¹ czy olejow¹
– a gdzie koszty pozosta³ych syste-
mów?

Potrafimy obni¿yæ jeszcze ten
³¹czny koszt inwestycji rezygnuj¹c z
termokolektorów s³onecznych budu-
j¹c nad klatk¹ schodow¹ szyb z œwia-
t³em szedowym (przeszklone partie
na dwóch po³aciach dachu), a u
spodu ich - na poziomie jêtek te¿
dajemy poziome przeszklenie (mo¿e
byæ komorowe „pleksi”) z wlotem

powietrza wentylacyjnego od do³u.
Z tej przestrzeni szczególnie w dni
s³oneczne wyci¹gamy doprowadzo-
ne grawitacj¹ i t¹ pomp¹ ciep³a pod-
grzane powietrzem wentylacji uzu-
pe³niaj¹c je powietrzem z dworu. I
w ten sposób tylko taniej, mamy ten
sam efekt cieplny.  Zdarza siê, ¿e z
zastosowawszy te wszystkie powy¿-
sze systemy jest w domu za ciep³o i
wtedy odkupujemy od inwestora
czêœæ naszych promienników.

Powy¿sze systemy c.o. i c.w.u. z
powodzeniem mo¿emy stosowaæ w
budynkach wielorodzinnych, ale z
dachami spadowymi – ¿eby mieæ
tam pomieszczenie na wêze³ cieplny.

Potrafimy w tysi¹cach istniej¹cych
ju¿ drogich i nieprzemyœlanych gazo-

wych lub olejowych instalacjach c.o.
i c.w.u. – zaadoptowaæ nasze powy¿-
sze rozwi¹zania i obni¿yæ tym sta³e
koszty  energetyczne.

Udzielamy gwarancji na nasze roz-
wi¹zania od 5 do 10 lat.. Wiêcej wia-
domoœci o poszczególnych syste-
mach znajd¹ Pañstwo na naszej stro-
nie internetowej www.rotal.pl.

Zapraszamy wszystkich gospo-

darnych inwestorów, którzy za po-

moc¹ powy¿szych rozwi¹zañ chc¹

równie¿ globalnie obni¿yæ emisjê

gazów cieplarnianych (wg naszych

wieloletnich doœwiadczeñ nawet o

50 %) i zaoszczêdziæ kontrower-

syjnych polemik  „specjalistom”

na œwiatowych szczytach od Kio-

to do Kopenhagi.
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