Ogrzewanie elektryczne

Ruchome

CIEPŁO

Przed nami kilka miesięcy sezonu

grzewczego. W wielu mieszkaniach znajdą
zastosowanie różnego rodzaju przenośne
„dogrzewacze”: popularne kaloryferki
olejowe, konwektory i termowentylatory.
Grzejnik olejowy AEG
Ten pierwszy możemy zaprogramować na całą dobę. Drugi
daje możliwość ustawienia czasu wyłączenia ogrzewacza

Ogrzewacz
elektryczny
Bionaire

w zakresie kilku godzin.
Wspomnieć należy również o zdrowotnym aspekcie
takiego ogrzewania. Wbudowane w większość z nich
tzw. wysokotemperaturowe grzałki palą osiadający
Konwektor Dimplex

na nich kurz, drażniąc drogi oddechowe i wzmagając
dolegliwości alergiczne. Wyjątkiem wśród konwektorów

Oferta rynkowa

przenośnych są wprowadzane w tym roku przez firmę

Trzeba przyznać, że wybór jest duży, a ceny – zwłaszcza

AEG modele SK 203 i SK 203T, wyposażone w nisko-

w dużych sklepach – z każdym rokiem niższe. Dotyczą

temperaturowy element grzewczy. Ich sugerowane ceny

one jednak wyłącznie masowo produkowanych – dys-

detaliczne wynoszą odpowiednio 232 i 293 zł.

kusyjnych jakościowo – ogrzewaczy, które pod różnymi
markami sprowadzane są z Dalekiego Wschodu.

Jak używać?

Poszukując markowych i lepiej wyposażonych urządzeń,

Wszystko jest w porządku, jeśli grzejników przenośnych

musimy pogodzić się ze znacznie wyższą ceną. Do dyspozycji

używamy zgodnie z przeznaczeniem, czyli do okresowego

mamy wówczas m.in.: kosmicznie wyglądające konwektory

dogrzewania pomieszczeń. Niestety, często popełnianym

z wbudowanymi, prawie bezgłośnymi wentylatorami (np.

błędem jest traktowanie urządzeń dogrzewających jako

Honeywell, model HZ 823FE T – w cenie 355 zł), grzejniki

podstawowego ogrzewania. Nie przystosowane do tak

olejowe z nadmuchem (np. AEG, model AR 2007F – w cenie

intensywnej pracy grzejniki ulegną szybkiemu zużyciu.

219 zł), sterowane pilotem promienniki podczerwieni (np.

Trzeba pamiętać, że eksploatacja grzejników przenośnych

Ravanson, model PTC-1800 – w cenie ok. 314 zł) lub ter-

nie należy do najtańszych. Krótkotrwałe, zgodne z prze-

mowentylatory z dodatkowym wyłącznikiem przeciwwywró-

znaczeniem, na przykład 30-minutowe włączenie termo-

ceniowym (AEG, model HS 204 ST – w cenie 98 zł).

wentylatora o mocy 2 kW kosztuje tylko około 40 groszy.
Natomiast przy błędnym, stałym ogrzewaniu grzejnikami

Co kupić?

przenośnymi koszty mogą wynosić nawet do 8 zł za 1 m2

Przed zakupem sprawdźmy, czy urządzenie ma możliwość

miesięcznie!

doboru zakresu mocy. Warto też zwrócić uwagę, czy wen-

Podsumowując – w powodzi sezonowych ofert z ostroż-

tylator może pracować bez nagrzewania. Taką opcję wyko-

nością podchodźmy do okazyjnie niskich cen grzejników

rzystamy latem, pod warunkiem, że wentylator posiada

przenośnych. Dobierajmy rodzaj

odpowiednią moc i nie pracuje zbyt głośno, co jest wadą

i funkcje urządzeń do naszych

wielu modeli. Chcąc dogrzać sypialnię, zainwestujmy

potrzeb, a potem używajmy ich

w urządzenie z zegarem sterującym. Do łazienki natomiast,

zgodnie z przeznaczeniem.

ze względu na bezpieczeństwo, kupmy grzejnik z możli-

Wojciech Kuźniarz

wością montażu na ścianie i w obudowie bryzgoszczelnej.
Również w tym wypadku zasadny będzie wbudowany
zegar sterujący lub – przynajmniej – prostszy i tańszy timer.

Ogrzewacze
elektryczne Bionaire (1)
i Ravanson (2)
Zdjęcia: WZ, Wizual
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