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Najtańszy sposób na darmowe ogrzewanie, czyli folia grzewcza trzeciej generacji
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Teoria ciepła
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Konwekcja i kondukcja

Konwekcja
• proces przekazywania ciepła związana

z ruchem molekuł np. cieczy, gazu, itp.

Kondukcja
• przekazywaniu   energii  kinetycznej 

bezładnego   ruchu   cząsteczek   w 

wyniku ich zderzeń, proces prowadzi 

do wyrównania temperatury między 

ciałami.

Przekazywanie 

ciepła
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Promieniowanie

Gamma X IRUV Mikrofale Fale radiowe

5pm 10nm 1mm 1m700nm

IR bliska IR średnia IR daleka

1.5um 5.6um

Zakres działania folii grzewczej

Folia grzewcza MAXECO działa w zakresie promieniowania podczerwonego dalekiego bez

widzialnego udziału światła. Fale podczerwone przechodzą przez pomieszczenia bez żadnych

ograniczeń, w energię cieplną przekształcają się dopiero, kiedy dochodzą do powierzchni takich jak

ściany, meble lub organizm człowieka.
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Budowa folii grzewczej

1 Węglowa samoregulacyjna warstwa grzewcza

2 Miedziana taśma

3 Warstwa srebra

4 Folia laminacyjna5
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Samoregulacja folii grzewczej 

Największą zaletą folii MAXECO stanowi jej

zdolność do samoregulacji wpływająca na

obniżenie kosztów ogrzewania. Zdolność ta

opiera się o zasadę oporu cieplnego. Ze

wzrastającą temperaturą folii, zwiększa się

równocześnie opór elektryczny. Zgodnie z

prawem Ohma maleje natężenie prądu, co

skutkuje zmniejszającym się poborem mocy, a w

efekcie również zużycia energii elektrycznej. Prąd

elektryczny przechodzi przez warstwę molekuł

węgla znajdujących się wewnątrz nośnego

polimeru. W zimnym stanie znajdują się obok

siebie, jednak ze wzrostem temperatury

zaczynają się od siebie oddalać. W ten sposób

następuje wzrost oporu elektrycznego, przy

równoczesnym spadu mocy.

Samoregulacja pozwala na zaoszczędzenie do 27% energii elektrycznej!
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Dane techniczne folii grzewczej 
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Zalety folii grzewczej

1 Zdrowie, biologiczne optymalne dla człowieka 

2 Potwierdzone działanie antybakteryjne

3 Brak niepożądanych skutków promieniowania elektromagnetycznego 

4 Poprawa jakości powietrza

5 Działanie antybakteryjne

6 Szeroka gama zastosowań

7 Duże oszczędności na energii elektrycznej

8 Szybki czas nagrzewania (do 15 min)

9 15 lat gwarancji
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Przykład ułożenia folii grzewczej

1 Folia umieszczona w podłodze
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Przykład ułożenia folii grzewczej

2 Folia umieszczona w suficie
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Przykład ułożenia folii grzewczej

3 Folia umieszczona w ścianie
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Przykład ułożenia folii grzewczej

4 Folia umieszczona w domu jednorodzinnym o powierzchni 130m2

Moc folii 
6864W
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Obliczenie zużycia energii elektrycznej

Dla przykładowego domu o powierzchni 130m2

(44W/m2 × 130m2 × (8h × 30D × 6M))/ 1000 × 0,8 = 6590kWh/rok

Przy cenie energii 0.55gr/kWh roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 130m2 wyniesie:

3624zł !!!! 

(Strata ciepła × Rzut poziomy × (Godziny × Dni × Miesiące)) / 1000 × 0,8 = roczne zużycie energii
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Połączenie folii grzewczej z instalacją PV

Moduły PV Inwerter

OSD

Rozdzielnia
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Bilans energii

1 Moc folii grzewczej 6846W

2 Moc instalacji PV 8000W 

3 Roczna zużycie energii 6590kWh

4 Roczna produkcja energii 8010kWh

5 Produkcja energii z PV pomniejszona 

o zużycie energii przez ogrzewanie

8010 - 6590x5% =7680,5kWh 

6 Roczny koszt ogrzewania 

116kWh x 0,55gr/kWh = 63,8zł!!!
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Rozkład produkcji i zużycia energii

Ogrzewanie Instalacja PV

6 Energia zbilansowana z sieci 

7680,5 x 0,8 = 6144,5kWh

7 Roczne zużycie energii czarnej

6590 – ((6590 x 5%) + 6144,5) = 116kWh
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Porównanie kosztów – dom 150m2

1 Porównanie kosztów ogrzewania domu rodzinnego: umiarkowany obszar klimatyczny, rodzina z dziećmi, straty

ciepła 40 W/m2 powierzchnia użytkowa 150 m2, objętość 405 m3, długość okresu grzewczego 180 dni
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Koszt Instalacji PV i folii grzewczej

1 Instalacja PV o mocy 8kWp:

• 32 moduły o mocy 250Wp każdy

• 1 inwerter o mocy 8kVA

• konstrukca na dach skośny pokryty blachodachówką

2 System ogrzewania:

• Folia grzewcza o mocy :6864W

• Osprzęt elektryczny

1+2

18 000 + 36 000 = 54 000zł + VAT
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Dziękujemy za uwagę


