
Nic nowego pod
W kleszczowskiej strefie przemyslowej funkcjonuje spolka
Aliand, producent urzqdzen do ogrzewania fazowego,
kt6re zrewolucjonizuje energetykq cieplnq. Ogrzewanie
24O-metrowego domu za 50 zl miesiqcznie? To jest mozliwe!

ihil novi sub sole - mawiali
staro2ytni Rzymianie. Nic
nowego pod sloricem. I rze-

czywi3cie. Rozwi4zania stosowane
w staro44no3ci ter az zr ew oluqofint-
j4 systemy ogrzewania. Przez siedem
miesigcy w roku musimy ogrzewat
nasze domy i mieszkania. Kt6Z nie
chcialby placi6 60 procent mniej?
Jest to moZliwe. Udowadnia to Fun-
dacja Rozwoju Gminy Kleszcz6w,

kt6ra do jednej ze stref przemy-
slowych zaprosila sp6lk9 Aliand.
Aliand zaS otworzyl pierwsz4w Pol-
sce fabrykg produkuj4cq elementy
do ogrzewania fazowego. Zasada
ogrzewania fazowego opiera sig na

przekazywaniu ciepla do pomiesz-
czenia w postaci promieniowania
przyjaznego dla mieszkafic6w.
Metoda ta zrnniejsza koszty ogrze-
wania nawet o 60 procent! Elimi-
nuje tradycyjne grzejniki. Zamiasl
kurzu i alergen6w bgdzie SwieZe
powietrze.

OGRZEWANIE PODTOGOWE
W STAROzYTNOSCI /
Ale to nic nowego pod sloricem.

Hypocaustum (doslownie: pod-
ogieri) - rzymski system centralnego
ogrzewania stosowano ponad dwa
tysi4ce lat temu w staro2ytnej Gre-
cji i Rzymie. Byl wykorzystywany
do ogrzewania dom6w i term czyli
la2nipublicznych. Obiekty te byly
ogrzewane gorqcym powietrzem.
W centralryrm pomieszczeniu pod
posadzk4 ustawiony byl piec, kt6-
ry ogrzewal powietrze. Posadzka
ukladana byla na szeregu podp6rek
wysoko3ci okolo 80 cm. Przestrzeft
pomigdzy podp6rkami tw orzyla
system kanal6w, kt6re wypelnialo
gor4ce powietrze. Dodatkowo po-
mieszczenia byly niekie dy o gr zew a-
ne przez kanaly utworzone w Scia-
nach wykonanych ze specjalnych
pustak6w.

KOLEBKA NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
Andrzej Szczepocki, prezes Funda-
cji Rozwoju Gminy Kleszcz6w ma
wizjg wykorzystanie nowoczesnych

'.Yrt:



technologii u' slu2bie energetl 'ki.
Gmina wszak energet-vk4 stoi. Ale
wggiel brunatny - paliwo Elektrowni

,,Belchat6w ju2 sig na terenie gminY
Kleszcz6w koriczy. Co bgdzie Po
wgglu? Te2 energetYka. TYle, ze
zgodna z trendami obowiEzujEcYmi
w Unii Europejskiej. - W EuroPie
w 2020 r polowa energii bgdzie Po-
chodzi1 z naturalnych irddel takich
jak stofice, gleba, woda czY wiatr- Tb
jest przysztoSi energetyki - podkrefla
pan prezes. - Jako gmina chcemY
zmierza( w tym kierunku stajqc sig
pr4t tym kolebkq nowoczesnych tech'
nologii - m6wi A.SzczePocki'
Dlateso w kleszczowskich stre-
fach powstaje RegionalnY Zaklad
P netw arzania OdPad6w, Centrum
Fotowoltaiki.

Promienion 'anie jest  emi tosanc
przez ukrwe w Scianach lub Pod gla-
zur4. terakot4 lub lustrami grzejniki
systemu fazowego; Przentka Przez
powietrze i nagrzewa bezpoSrednio
znajduj4ce sig w pomieszczetrach
meble, przedmioty i zwierzgta.
Bar dzo w ainym elementem systemu
s4 panele podtynkowe, kt6rych nie
wypelnia woda, lecz czYnnik, kt6ry
wrze w niskich temperaturach (na-
wet 30 st. C). Tak4 temPeraturg do-
star cza po dgrzana w kotlowni woda.
Ciepla woda wywoluje zjawisko
fizyczne, dzigki kt6remu Panel sig
nagrzewa. W domu z ogrzewaniem
fazowym panele grzewcze s4 Pokry-
te warstwq t)'nku gruboSci 1 - 1,5 cm.
Siatka przepl atai4ca rurki cieplne
nie tylko rozprowadza r6wnomier-

FAZOWY SYSTEM GRZEWCZY
Sp6tka Aliand na terenie klesz-
czowskiej strefy wYbudowala na
powierzchni 3 tysigcy metr6w kwa-
dratowych halg ProdukcYjn4. Thm
l5-osobowa zaloga Przygotowuj e
elemenry nowoczesnego. fazowego
systemu gr zew czego. Na czYm Pole-
ga no!ry - stary. bo wYkorzYstuj4cY
rozwiEzania sprzed dw6ch tYsigcY
lat system?
Polega na emisji bardzo delikatne-
go promieniowania.  Ogrzewanie
fazowe nie nagrzewa Powietrza.
ale dziala na podstawie promienio-
wania podobnego do slonecznego,
kt6re ogrzewa wszYstko wok6l.

nie cieplo, lecz tak|e stu2Y jako
szkielet no3ny dla tgrku, w kt6rym
panele grzewcze s4 umieszczone.
Warstwa tynku nakladana na Panel,
calq swoj4 powierzchniq wypromie-
niowuje cieplo na pomieszczenie.
Panele moina wyginad nawet Pod
k4tem 90 st. bez wPlYwu na efek-
tywnoS6 ich pracy.
Promieniowanie nie Podnosi tem-
peratury powietrza. Powietrze jest
nagtzane dopiero w drugiej ko-
lejnoSci, od nagrzanych wcze6niej
p rzedmio tow .  A  to  oznacza '  Le
powietrze nie bierze udzialu w wY-
mianie ciepla. I

prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczow w tym

roku wymieni tradycyjne kaloryfery, kt6re ogrzewajq jego 240-metrowy

dom. ZostanE tam zamontowane grzejniki przystosowane do systemu

ogrzewania fazowego. w przyszlym rokuzalozona zostanie reszta

instalacji: akumulator, piec, pompa ciepla, sterowanie lnwestycla sig

opfaci, Dzigki zastosowaniu ogrzewania fazowego ogrzewanie domu

prezesa bqdzie kosztowa6 50 zl miesiqczniel


