Ogrzewanie jest zbyt drogie?

Ponad 1 000zł*
Tyle tracisz każdej zimy
z dymem i sadzą.
Chcesz to zmienić?

Ogrzewaj czysto i tanio
Zawsze ciepło w domu, bez kalesonów
Kotłownię odwiedzasz 1-2 razy dziennie
Koniec z sadzą i zatkanym kominem
Wystarczy rozpalić w piecu od góry
Zamiast dymu i sadzy - masz dodatkowe ciepło.
Zamiast biegania do kotłowni - wolny czas na to, co lubisz.
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* - np. spalając tradycyjnie (brudno) 4 tony polskiego węgla (ok. 35% części lotnych)
w cenie 800zł/t, tracisz na tym ponad 1 1 00zł.

czysteogrzewanie.pl

Ogrzewaj taniej i wygodniej

Wypróbuj czyste palenie

1. Do wygaszonego pieca wsyp węgiel

Tyle, by ruszt był przykryty ok. 20cm równą warstwą

2. Na węglu ułóż grubsze drewno i rozpałkę
Użyj nieco większej ilości rozpałki niż zwykle
3. Rozpal i dopilnuj, by rozpałka nie zgasła

Dopływ powietrza uchyl przedtem na grubość małego palca.
Gdy zapali się grubsze drewno - masz już wolne.

4. Nie dosypuj węgla do rozpalonego pieca

Dopiero gdy całość się wypali, rozpal ponownie.
Wsyp więcej węgla, niż za pierwszym razem - np. tyle, ile
zwykle zużywasz na dzień, a zobaczysz, że starczy na dłużej.

Pytania

Czy to zadziała u mnie? Metoda działa w każdym piecu, kuchni węglowej,
kotłach górnego spalania - czyli tych najczęściej spotykanych.
Czy to bezpieczne? Tak, o ile instalacja CO i piec są sprawne (brak uszkodzeń,
uszczelki w drzwiczkach, istnieje regulacja dopływu powietrza).
Co jeśli piec ma dmuchawę i sterownik? Ustaw dmuchawę na minimalną
moc, a sterownik na max. 60st.
Po co rozpalać ciągle od nowa? Dzięki temu oszczędzasz opał i czas. Ilość
węgla dobierasz tak, by grzejąc na 50-60st. utrzymać w domu optymalną
temperaturę w ciągu doby, a nie wychładzać dom, a potem grzać krótko i mocno.

Opłaca się wiedzieć więcej

* jak ogrzewać, by w domu stale było ciepło, a portfel nie chudł w oczach?
* jak wybrać piec nowoczesny, a nie tylko ładnie pomalowany?
* jak usprawnić obsługę kotłowni, aby nie była salą tortur?

Kompletny poradnik znajdziesz na

czysteogrzewanie.pl
czysteogrzewanie.pl

