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ENnergy - innowacyjny i inteligentny system

Jak funkcjonuje równomierny rozkład ciepła?

Co oznacza zdrowe ogrzewanie z budowlanego 
i medycznego punktu widzenia? 

Najlepszy przykład, można odnaleźć w na-
turze - słońce. Dostarcza ono ciepło pro-
mieniowania, które odbierane jest ja-
ko przyjemne zjawisko (nawet przy niskich 
temperaturach  zewnętrznych). Forma trans- 
portu tego ciepła stała się dla nas wzorcem, 
który został wykorzystany w systemie ACALOR.

Miejsce w którym zamieszkujemy określane 
jest często mianem trzeciej skóry człowieka. Do 
90% naszego czasu spędzamy w zamkniętych 
pomieszczeniach. Już ten fakt pokazuje, jak 
istotne znaczenie dla człowieka ma zdrowe 
otoczenie.

Skóra stanowi łącznik z naszym otoczeniem, 
chroni nas przed środowiskiem zewnętrznym i 
ma jednocześnie duży wpływ na nasze organy 
oraz nasze ciało. Jest naszym narządem zmysłu, 
umożliwiającym odczuwanie ciepła i zimna. 
Skóra to jeden z najważniejszych narządów 
i to ona reaguje na ogrzewanie przestrzeni  
mieszkalnej. Jak dowiedziono, istnieje wiele 
przyczyn, dla których ludzie zapadają na 
choroby, ze względu na nieodpowiednie  
otoczenie mieszkalne. Dlatego też,  opłaca się 
skupić na tym szczególną uwagę. Rozważymy 
tutaj konkretnie wpływ ogrzewania na człowieka, 
jako istotny aspekt otoczenia mieszkalnego.

Jakość mieszkania ma ścisły związek z  
jakością życia! Promieniowanie elektro- 
magnetyczne, substancje szkodliwe w 
materiałach i w powietrzu, ubraniach, 
pożywieniu, mają wpływ na jakość naszego 
życia.

Aby czuć się komfortowo, człowiek potrzebuje 
suchego, chłodnego i wolnego od kurzu powietrza. 
Nasze płuca nie znoszą kurzu! Realia w większości 
mieszkań okazują się być zgoła inne. Chmury 
kurzu wydzielane są w permanentny sposób, 
nawilżane i wdychane przez człowieka, mogą 

sprawić, że w ekstremalnych przypadkach  
dochodzi do rozwoju raka płuc. Związek ta-
kiego stanu rzeczy z otoczeniem mies-
zk alnym zostaje rozpoznany rzadko, 
ponieważ skutki widoczne są często dopiero 
po 20-30 latach. Ten, kto zajmował się tą 
tematyką, wie jak istotny jest system ogrze-
wania, który funkcjonuje w zdrowy i ekonomi-
czny sposób. .

Jakie są najważniejsze wymogi stawiane  
systemom ogrzewania?

• Powietrze w pomieszczeniu ma służyć  
do oddychania, a nie transportu ciepła.

• Powietrze wdychane powinno być wolne 
od kurzu (należy unikać zawirowań po-
wietrza).

• Forma ciepła w domu powinna możliwie  
najbardziej odpowiadać ciepłu słonecz-
nemu (ciepło promieniowania).

Rodzaj ciepła, które spełnia te wymogi, to ciepło 
podczerwieni. Fale podczerwone przenikają  
niczym promienie słoneczne głębiej do orga-
nizmu i odczuwane są przez skórę jako ciepło. 
Powietrze w pomieszczeniu często jest nawet 
chłodniejsze aniżeli temperatura ścian! Efekty 
te w pierwszej chwili wywołują konsternację. 
Jeśli przyjrzeć się temu bliżej, wówczas staje 
się to logiczne i zrozumiałe. 

System ACALOR, wytwarza prawie w 100% 
właśnie takie przyjemne ciepło promieniowania 
podczerwonego. Ciepło to oddawane jest przez 
ogrzewanie powierzchniowe (z reguły ogrze-
wanie podłogowe). System  dokonuje samo- 
regulacji i oddaje ciepło zawsze w najzimniej- 
szych miejscach pomieszczenia. Dzięki  
temu powstaje zdrowe ciepło. Temperatura 
bezpośrednio przy podłodze i suficie jest 
prawie identyczna. Takie równomierne ciepło 
człowiek odczuwa niezwykle przyjemne. Nie 
powietrze zostaje ogrzane, lecz otoczenie w 
pomieszczeniu.

Kompleksowe postrzeganie oddziaływania różnych systemów na zdrowie człowieka, który zamieszkuje dom.
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Dlatego też, nasz system wyraźnie przewyższa 
konwencjonalne ogrzewania podłogowe  
zasilane wodą. Przekonajcie się Państwo sami, 
gdy odwiedzicie w zimie dom ogrzewany przy 
użyciu systemu ACALOR. 

Odczuwalna atmosfera mówi sama za siebie.
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Ponizsze strony przedstawiaja równomierny rozkład ciepla, które można stwierdzić na podstawie przebiegu 
kolorów w schemacie.

Informacje o domu referencyjnym:

Dom jednorodzinny:     połowa bliźniaka
Rodzaj budownictwa:    szkielet drewniany (paroprzepuszczalny)
Dom energetyczny:    40 bez piwnicy 
Rodzaj ogrzewania:    system ACALOR
Funkcja chłodzenia ACALOR:   występuje
Instalacja wentylacyjna:    centralna instalacja wentylacyjna z odzyskiwaniem ciepła
Lokalizacja:     Ennepetal / Nadrenia Północna Westfalia
Powierzchnia mieszkalna:   161,00 m2

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w dniu 21.01.2015 o godzinie 13:00 przy temperaturze zewnętrznej -4°C.

3

Zdjęcia kamerą termowizyjną  w domu referencyjnym 
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Koszty eksploatacji klientów ENnergy

Dom jednorodzinny w Enneptal  
 
Rodzaj budownictwa:   dom energetyczny 55, szkielet drewniany bez piwnicy 
Rodzaj ogrzewania:   system ACALOR z zasobnikien wody użytkowej
Funkcja chłodzenia ACALOR:   brak
Instalacja wentylacyjna:   brak
Lokalizacja:    Ennepetal / Nadrenia Północna Westfalia

Powierzchnia mieszkalna:   120,00 m2
Zużycie od 07.2012 do 06.2013  2.050 kWh 0,50 PLN 1.025,00 PLN

Zużycie na kWh/m2 rocznie   17,08 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej rocznie 

Dom dwurodzinny w Bad Zwischenahn   
 
Rodzaj budownictwa:   dom energetyczny 70 budowla masywna bez piwnicy  
Rodzaj ogrzewania:   system ACALOR bez zasobnika wody użytkowej 
Funkcja chłodzenia ACALOR:  brak
Instalacja wentylacyjna:   brak
Lokalizacja:    Bad Zwischenahn / Dolna Saksonia 

Powierzchnia mieszkalna:  308,00 m2
Zużycie od 04.2014 do 03.2015  3.399 kWh 0,50 PLN 1.699,50 PLN
Zużycie na kWh/m2 rocznie  11,03 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej rocznie

Dom jednorodzinny w Merzkirchen-Körrig  
 
Rodzaj budownictwa:   dom energetyczny 40 szkielet drewniany bez piwnicy  
Rodzaj ogrzewania:   system ACALOR z zasobnikien wody użytkowej 
Funkcja chłodzenia ACALOR:  występuje 
Instalacja wentylacyjna:   centralna instalacja wentylacyjna z odzyskiwaniem ciepła 
Lokalizacja:    Merzkirchen-Körrig / Rhein nad Pfalz  w Nadrenii-Palatynat        

Powierzchnia mieszkalna:  366,00 m2
Zużycie od 05.2013 do 04.2014  5.773 kWh 0,50 PLN 2.886,50 PLN
Zużycie na kWh/m2 rocznie  15,77 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej rocznie  

     

Hurtownia elektryczna w Ennepetal 
 
Rodzaj budownictwa:   dom energetyczny 85, budowla masywna bez piwnicy  
Rodzaj ogrzewania:   system ACALOR bez zasobnika wody użytkowej  
Funkcja chłodzenia ACALOR:  występuje 
Instalacja wentylacyjna:   brak
Lokalizacja:    Ennepetal / Nadrenia Północna Westfalia 

Powierzchnia użytkowa:   409,94 m2
Zużycie od 04.2014 do 03.2015  5.857 kWh 0,50 PLN 2.928,50 PLN
Zużycie na kWh/m2 rocznie  14,28 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej rocznie



55

Zdjęcie w salonie (parter)

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia

punkt pomiarowy: 
temperatura podłogi
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Zdjęcie w salonie (parter)

punkt pomiarowy: 
temperatura sufitu

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia
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Zdjęcie w salonie (parter)

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia

punkt pomiarowy: 
temperatura stolarki okiennej
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Zdjęcie w kuchni (parter)

punkt pomiarowy: 
temperatura lodówki

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia
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Zdjęcie w korytarzu (parter)

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia

punkt pomiarowy: 
temperatura podłogi
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Zdjęcie na klatce schodowej (parter)

punkt pomiarowy: 
temperatura schodów na 

wysokości około 8 metrów

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia
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Zdjęcie w łazience (piętro)

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia

punkt pomiarowy: 
temperatura umywalki
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Zdjęcie w łazience (piętro)

punkt pomiarowy: 
temperatura poduszek na 

płytkach ceramicznych

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia
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Zdjęcie w sypialni (poddasze)

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia

punkt pomiarowy: 
temperatura ściany / 
skosu dachu
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Zdjęcie w sypialni (poddasze)

Oryginalne zdjęcie 
pomieszczenia

punkt pomiarowy: 
temperatura ściany / 
skosu dachu i lampy
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Obiekty referencyjne
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Szanowni Państwo.
Przedstawiliśmy Państwu przejrzysty fragment informacji na temat równomiernego rozkładu tem-
peratur w pomieszczeniach przy zastosowaniu ENnergy - innowacyjnego i inteligentnego systemu  
ACALOR. Cieszymy się także, że wzbudził on Państwa zainteresowanie.

Wszyscy współpracownicy - czy to ekipa montażowa czy pracownicy działu technicznego, rozwoju, 
montażu, dystrybucji i serwisu - są zmotywowani i przekonani do tego, czym się zajmują.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszych domów referencyjnych aby móc poczuć wspaniałe 
ciepło i prawdziwą funkcje chłodzenia. To na prawdę działa !

Osobiste doświadczenie jest lepsze jak, wypowiedzenie 1000 słów.

  Zespół ENnergy
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zdrowe ogrzewanie i chłodzenie
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ENnergy GmbH  w Polsce 

ENACSYSTEMS
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
 
Telefon:  +48 500 363 407
E-Mail:   biuro@enacsystems.pl
www:                         www.enacsystems.pl
 

Dystrybutor systemów Przekazane przez:


