O G R Z E WA N I E
NA PELLET
I N F ORM AT OR

Czym ogrzewać aby było wygodnie i tanio?
To nie jest łatwe pytanie. W obecnych czasach każdy szuka oszczędności i wygody, a te dwie rzeczy zdecydowanie nie idą w parze. W takim razie czy musimy wybierać pomiedzy kosztami a komfortem? Jeśli
przyjrzymy sie bliżej okresowi grzewczemu w Polsce, to dojdziemy do wniosku, że musimy grzać przez ok.
7 miesiecy. Spójrz na nasz przykład:

Sezon 2017-2018
MIESIĄC
OGRZEWANIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

5

6

7

8

9

10 11 12

Sezon 2019-2020
MIESIĄC
OGRZEWANIE

1

2

3

4

Grzanie
Dogrzewanie
Przerwa w ogrzewaniu

Grzanie
Dogrzewanie
Przerwa w ogrzewaniu

Więc jeśli przez wiekszość czasu w roku musimy grzać, to zarówno oszczędności jak i wygoda są bardzo
ważne. Najlepszym wyjściem wydaje się znaleźć odpowiedni kompromis. Czyli rozwiązanie, które angazuje
minimum naszego czasu, a w zamian daje spore oszczędności. Ogrzewanie na pellet jest do tego celu
idealne.

Co to jest pellet?

Pellet jest materiałem opałowym powstałym ze
sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów
drzewnych: trocin, wiór, zrębków. Wykonany jest w
postaci granulatu. Pellet ma wartość opałowa taka jak
drewno, niska wilgotność, w czasie spalania powstaje z
niego niewielka ilość popiołu. Jest tanim paliwem oraz
prostym w przechowywaniu. Pakowany jest w workach
po 15 kg dla łatwego załadunku paliwa do urządzenia.
Z tych powodów jego użycie jest bardzo wygodne.
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Po co mi piec na pellet?

To bardzo dobre pytanie. Najprościej można powiedzieć, że do taniego, ekologicznego i wygodnego ogrze-wania pomieszczeń. Piece na pellet są automatyczne i można je programować. To miłe uczucie, gdy
wstajesz rano zimą lub przychodzisz do biura i czeka już na Ciebie przyjemne ciepło o temperaturze jaką
lubisz. Przy okazji możesz cieszyć się widokiem ognia, który daje nam naturalną energię tak jak światło
słoneczne.

Czym są urządzenia na pellet?
Piece na pellet są urządzeniami wolnostojącymi, które mogą ogrzewać pomieszczenia o powierzchni od 24
do 350 m². Ze względu na to, że zasobnik na pellet, układ podawania paliwa oraz system sterujący wbudowany jest w urządzenie, piece są w pełni automatyczne. Same się rozpalają i gaszą oraz utrzymują nastawioną temperaturę pomieszczenia.
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Co można ogrzać?
Urządzenia na pellet są bardzo wszechstronne. Mogą ogrzewać zarówno małe jak i duże powierzchnie.

Jedno pomieszczenie
Jeśli chcesz ogrzać salon w domu,
biuro, warsztat lub salon fryzjerski, to
nic prostszego. Wystarczy wybrać piec
z jednym nadmuchem, ustawić go w
widocznym miejscu z podłączeniem do
komina i już w kilka chwil w pomieszczeniu będzie ciepło.

Piecyk MCZ Thea

Kilka pomieszczeń
Dla piecyka na pellet ogrzewanie kilku
pomieszczeń też nie jest problemem.
Piecyk należy ustawić i podłączyć do
komina w największym pomieszczeniu,
a do kolejnych pomieszczeń, poprowadzić cienkie rurki nadmuchowe. W ten
sposób szybko dostarczysz ciepło we
wskazane miejsce.

Piecyk MCZ Ego C. Air

Cały dom
Jeśli masz dużo metrów do ogrzania,
to możesz też dużo zaoszczędzić.Wybierz ogrzewanie pelletem całego
domu. Możesz zdecydować czy chcesz
mieć piec w salonie czy kocioł w
kotłowni. Oba te urządzenia posiadają
tzw. płaszcz wodny, więc ogrzeją cały
dom poprzez centralne ogrzewania. To
bardzo wygodna forma ogrzewania
całych mieszkań lub domów.
Kocioł Kozlusan Lidia Compact Mini
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Komfortowa obsługa
Kontrola przez Wi-Fi
Pracą naszych urządzeń na pellet
możesz zarządzać swoim smartfonem. Dlatego usiądź wygodnie i poczuj
jak nowoczesna technologia dba o
Twoje ciepło.

„Kotłownia” w środku
Musisz też wiedzieć, że piece z płaszczem wodnym mają już całą hydraulikę wbudowaną w urządzenie, podobnie
jak kotły gazowe. Więc wystarczy jak
piec podłączysz do instalacji. „Kotłownia” już jest w środku. To duża zaleta i
oszczędnośći zarówno na kosztach
montażu i materiałach.
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Jak wsypać pellet do pieca?

To bardzo proste. Wystarczy, że przyniesiesz worek z pelletem i wsypiesz go do urządzenia. Ta czynność
wykonuje się między jeden, a dwa dni. Pellet jest bardzo czystym paliwem, więc ani Ty, ani ściany w Twoim
pomieszczeniu nie zostaną zabrudzone. Pellet to czyste ekologiczne paliwo, coś zupełnie innego niż
czarny i brudny ekogroszek.

Co jeszcze muszę zrobić?

Czyścić ruszt i wybierać popiół. To zaledwie 5 minut raz w tygodniu. Bez problemu sobie z tym poradzisz.
To czynność tak prosta jak czyszczenie butów. Dla Twojej wiadomości z 1 tony spalonego pelletu zostaje
ok. 7 kg popiołu. Pamiętaj, że Ty nie musisz już rozpalać ognia, piecyk zrobi to sam.
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Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje ogrzewanie?
Wg naszych statystyk koszt ogrzewania domu przez całą zimę
w zależności od powierzchni wynosi:
- 100 m2 - 2 tony pelletu, ok. 1800 zł
- 150 m2 - 3 tony pelletu, ok. 2700 zł
- 200 m2 - 4 tony pelletu, ok. 3600 zł

Ile kosztują urządzenia na pellet?
Wszystko zależy jaką moc potrzebujesz i jaki model wybierzesz.
Koszty zakupu naszych pieców na pellet są porównywalne z
innymi urzadzeniami grzewczymi dobrej klasy. Dla przykładu piec
na pellet 6 kW z jednym nadmuchem kosztuje juz od 4000 zł
netto. Pamiętaj jednak, że piec kupujesz raz, a później co miesiąc
oszczędzasz na ogrzewaniu, nawet przez 7 miesięcy w roku.

Czy będę potrafił zamontować piec na pellet?
Nie jest to bardzo skomplikowane, ale oczywiście najlepiej jest
zlecić to specjaliście. Jeśli jednak lubisz majsterkować, to do
urządzenia dołączona jest obszerna instrukcja obsługi i montażu,
która może Ci w tym pomóc.

Czy piece na pellet są głośne?
Nasze urządzenia należą do jednych z najcichszych na rynku. To
dzięki nowoczesnym podzespołom, z których korzystamy. Sam
hałas pieca można porównać z głośnością pracy tradycyjnej
zmywarki do naczyń.
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Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

wersja: V-02

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż
oraz serwis to główne cele realizowane przez
autoryzowanych dystrybutorów.

we ntor.pl
Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w
ninejszej publikacji promocyjnej informacje sa podgladowe i nie stanowia zapewnienia zgodnosci z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o
szczególnych warunkachsprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy.
Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

