Sousedé Machníňáci,
opět nastala doba topné sezóny, kdy se vášnivě diskutuje o tom, který komín v Machníně kouří více, který méně a
čím kdo topí atd. atd.
Plyn tu není, elektrika drahá, cena pelet nejistá, tepelné čerpadlo pro mnohé nedostupné atd. atd.
Z nejrůznějších důvodů tedy většina z nás topí uhlím, i přesto se nemusí z komína valit hustý kouř, může to být i
jinak. Čím to? Řešením může být automatický kotel na uhlí.
Na trhu je mnoho výrobců a neodvažuji se nikomu doporučit , který typ kotle je lepší či horší pro konkrétní
podmínky instalace. Uvádím několik odkazů, kde se dozvíte technické parametry i ceny (pořadí odkazů je zcela
nahodilé):
www.rojek.cz, www.benekov.cz, www.varimatik.cz, www.kotle.cz, www.viadrus.cz a mnoho dalších
Montáží těchto kotlů se zabývá v okolí např . firma www.barnatherm.cz, Liberec
V těchto kotlích lze obvykle topit uhlím Ořech 2 nebo variantně peletami , což dává šanci i do budoucna, pokud by
např. ekologická daň na uhlí neúnosně stoupla.
Mnozí si však řeknou, že i toto řešení je finančně náročné nebo, že si klasický kotel na tuhá paliva pořídili nedávno a
do nové investice se jim nechce.
Zde může být vhodným řešením si ke klasickému kotli (plechovému či litinovému ) pořídit hořák s automatickým
podavačem a násypkou. Zde se jedná o investici již od 24 000 CZK za sadu (hořák, řídící jednotka, ventilátor,
násypka) a získáte mnoho výhod:
-

-

levnější topení (drobné uhlí Ořech 2 je levnější cca. o 100 Kč/q)
levný ohřev TUV od podzimu do jara pokud využijete kombinovaný boiler
automatický provoz
= přikládá se cca. 1 x za 3 dny, popel se vynáší cca. 1 x za dva dny
= dům je stále temperován ( i když jste v práci), děti ze školy přichází
do tepla, komfort srovnatelný s topením plynem a pod.
= kotel pracuje (spaluje) za optimálních podmínek – komín nekouří
alternativně je možno topit peletami , agro-peletami, štěpkou atd. v automatickém režimu
v případě potřeby spálit např. dřevní odpad ze zahrady = lze kdykoliv přejít na ruční provoz tak, jak jste byli
zvyklí doposud a pak se vrátit k automatice
dobrý pocit ,že i Vy přispíváte k ochraně životního prostředí v Machníně

Na trhu je mnoho výrobců a neodvažuji se nikomu doporučit , který typ hořáku je lepší či horší po konkrétní
podmínky instalace. Uvádím několik odkazů, kde se dozvíte technické parametry i ceny (pořadí odkazů je zcela
nahodilé):
www.automatickekotle.cz, www.ling.cz, www.autokotle.eu a mnoho dalších
Montáží těchto hořáků se zabývá v okolí např . firma Zempra, p. Hlavatý 602 422 440 Stráž n. Nisou.
Je nás v Machníně již mnoho, kteří jednu z výše uvedených možností využili a své kotelny upravili, ale pro znatelné
zlepšení ovzduší to stále nestačí - přidejte se tedy i Vy.
Pokud se chcete zeptat na konkrétní zkušenosti , dotazy je možno zasílat na : jirka.jana@googlemail.com
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