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Хаусмайстер достъпните идеи

С настъпването на есенния хлад започваме
да прекарваме все повече време вкъщи – със
семейството и приятелите. Как да направим дома си
по-уютен, топъл и привлекателен?
Ако сте пропуснали да го направите по-рано, точно
сега е моментът да се погрижите за изправността
или подмяната на всички прозорци и врати, които
могат да бъдат проблем през зимата. Но дори и да
сте приключили с изолациите и другите ремонтни
дейности, които изискват топло време, сега можете
да продължите с подготовката за зимата отвътре.
Хаусмайстер ще ви помогне и в двата случая
– нашите специалисти могат да ви спестят
усилия както за ремонта, така и за осигуряване
на подходящото отопление и уют в дома. Ако
търсите решение различно от отоплението
на парно, вероятно ще го намерите сред
предложенията ни по-долу:

сн. homedesignersplace.com

Едно от удоволствията на зимния сезон е възможността да се сгушиш в
удобния фотьойл до камината, да се отпуснеш и да слушаш пращенето
на огъня. Не по-малко е удоволствието и от живия огън на модерните
варианти на печките на дърва и въглища или пелети.
сн. huvva.com

Печка на дърва и въглища
Happy – мощност с дърва 6
kWt, КПД 82%. Цена: 379 лв.
Когато обмисляте вариантите за отопление, добре е да
знаете, че дървата са по-икономичен начин на отопление в
сравнение с електричеството, газта и нафтата. А по-високата
начална инвестиция за отоплителна система на дърва се
изплаща за по-малко от 10 години. Съвременните ефективни
отоплителни уреди на дърва позволяват ниска консумация на
гориво, много добър комфорт и ниска степен на замърсяване
на околната среда.
Недостатъци са необходимостта от сухо място за съхранение
на дървата и от редовно зареждане на печката.
Вариантите да си осигурим жив огън са многобройни –
можете също така, разбира се, да имате и истинска камина,
изработена по поръчка конкретно за вашите изисквания.
Ние можем да ви бъдем полезни с избора и реализацията на
проекта.
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НОВОСТИ
В ОТОПЛЕНИЕТО

Хаусмайстер достъпните идеи

Но ако не държите на живия огън и търсите по-модерен начин на отопление, ние ще ви предложим някои от най-актуалните
новости на пазара:
Инверторните климатици стават все по-популярни
заради високата степен на енергийна ефективност и подобрата работа в режим на отопление в сравнение с постарата технология на т.нар. обикновен климатик или “onoff” климатик. Инверторният климатик не се изключва при
достигане на зададената температура, а просто намалява
оборотите на компресора и съответно - консумацията на
енергия. Така се поддържа равномерна температура в
помещението при по-ниски нива на шум и икономия на
електроенергия от 25% до 72%. Инверторните климатици
елиминират пиковите консумации на електроенергия при
честите стартирания на компресора, техните компоненти
се натоварват по-малко и в резултат на това имат по-дълъг
живот на компресора.

Инверторен климатик

Лъчистото отопление гарантира от 15 до 40% спестяване
на разходите в сравнение с конвенционалните системи. То
се базира на нагряването на повърхности и обекти, а не на
въздуха в помещението. Лъчистите конвектори трансферират
топлината от нагрятата си повърхност директно на хората и
обектите в помещението чрез инфрачервени лъчи. Ефектът е
същият, който се създава от слънчевото греене или от огъня
в камината. Отоплителните уреди,които работят само на
принципа на лъчението и са изцяло керамични или стъклени,
създават усещането за студ в помещението (така, както не
усещаме еднакво слънчевата топлина, когато не ни огрява
директно и когато сме на сянка). Затова те се използват в
комбинация с естествена конвекция,която затопля и въздуха.
Лъчисти конвектори Tatou Digital е с последно поколение
управление – с датчик за отсъствие и присъствие, светлина,
таймер, три програми на работа заложени в управление, LCD
дисплей.
Цена при капацитет за
загряване на площ до 17
м2 – 475 лв. Тя включва
7 г. гаранция. С добавка
на таймер можете да
постигнете до 25%
енергоспестяване. Цената
на таймера е 139 лв.

cdn.home-designing.com
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ОСОБЕНО АКТУАЛНО Е ОТОПЛЕНИЕТО ЗА
КЪЩА НА ОСНОВАТА НА ТЕРМОПОМПА

Хаусмайстер достъпните идеи

Накратко казано, термопомпените агрегати са
съоръжения, чрез които се отнема топлинна енергия от
подпочвените води, земните недра, плитките почвени
слоеве или заобикалящия ни атмосферен въздух и се
предава на вътрешната отоплителната инсталация на
сградата. Вътре в сградата топлопренасянето може да
бъде решено чрез радиатори, конвектори, разположени
на стената, в пода или на тавана, или подово-лъчисто.
Използването на термопомпен агрегат е най-евтиният
метод за отопление, охлаждане и производство на
гореща вода чрез използването на възобновяеми
енергийни източници (като се изключи стойността на
първоначалната инвестиция). С 1 kWh изразходвана ел.
енергия термопомпите добиват от 3 до 5 kWh топлина.
До 80% от тази енергия те извличат от околната среда
(въздуха, водата, земята). За сравнение - отоплението
с термопомпи е с около 50% по-ниски текущи разходи
спрямо природния газ и с 30% по-ниски разходи от
отоплението на пелети, например.
Другите предимства на метода са
напълно
автоматизирания процес на пренасяне на топлинната
енергия от източника до вътрешната отоплителната
инсталация, високата степен на защита против аварии
и пожари. Освен това тази технология се характеризира
с най-нисък процентен дял на отделените вредни
емисии в околната среда и изключва необходимостта от
специални помещения и съоръжения за складиране на
енергоизточника.
Пример за продукт, работещ на този принцип е Ecodan,
отличен от международната инициатива Sustania като един
от стоте най-природосъобразни продукта в света:

Термопомпените системи въздух-вода Ecodan са наймодерните и енергоефективни системи. Това е ново поколение
икономична природосъобразна отоплителна система, която
улавя “топлината от външния въздух” и я пренася в сградата.
Оборудвано с напреднало инверторно управление, точен
температурен контрол, осигуряващ комфортно отопление и
компактен дизайн, вътрешното тяло е изключително лесно за
монтаж.
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Отопление на принципа на йонизацията
Пример за такова отопление е
електродният котел от проточен
тип „Галан”.
Процесът
на
нагряване на топлоносителя тук
произтича за сметка на неговата
йонизация - т.е. разлагане на
молекулите на топлоносителя
на положително и отрицателно
заредени йони, които се движат
съответно към отрицателния
Цена за отопление на 1
квадратен метър площ и положителния електроди.
38-48 лв. Изплаща се за
Електродите сменят полюсите
около година и половина.
си 50 пъти в секунда, йоните се
колебаят отделяйки при това
енергия и така процесът на нагряване на топлоносителя
става директно, без „посредник” (например реотан).
Йонизационната камера, където протича този процес, е
малка по размер, от което следва рязко подгряване на
топлоносителя и като следствие се повишава неговото
налягане (при максимална мощност на прибора до 2
атмосфери). По такъв начин електроводонагревателят „Галан”
е едновременно нагревателен прибор и циркулационна
помпа, което спестява средства на потребителя. КПД на
електродните котли достига 98%.
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ТЕНДЕНЦИИ –
КАМИНИ БЕЗ КОМИНИ
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В случай, че нямате комин или не искате да се занимавате
със зареждане и поддържане на истинска камина, но все
пак искате да се радвате на живия огън у дома, възможно
решение са камините, работещи с биоетанол. За тях комин
не е необходим, защото не пушат и следователно могат да се
поставят навсякъде в жилището, а предимство също така е и
достъпната им стойност.

сн. archiproducts.com

Био-камините могат да бъдат стенни, подови и дори
портативни.
сн. archilovers.com

Електрическите камини също не изискват комин и могат
да се инсталират лесно във всяка стая на дома. Съществуват
в множество варианти и се радват на голяма популярност.

сн. glammfire.com

Електрическа камина Classic Flame
28”: икономична LED технология с
консумация само 11.2 W; отопление
1600 W; цифров термостат с
индикация; многофункционално
дистанционно;
автоматично
изключване – от 30 мин. до 9
ч. Възможни са 125 различни
настройки на огъня. Цена: 1200 лв.
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Камини със светодиоди
Те са част от най-новите електрически декоративни камини. Могат да бъдат
стенни или за вграждане, което означава многобройни възможности за
дизайн, както и добър начин лесно да се запълни една неизползвана камина с
функциониращ реалистичен огън. Монтират се изключително лесно, осигуряват
оптичния ефект на истински пламък и приятна температура във всяка стая като
едновременно ни освобождават от допълнителната работа по поддръжката.
Оборудвани с новите светодиодни технологии и нагревателни елементи с 1 или
2 kW те са може би един от най-лесните начини да си осигурим безпроблемен
жив огън на което и да е място у дома при това с дистанционно управление.
Светодиодите, които създават ефекта на жив огън, значително намаляват
цената за експлоатация. Животът им достига до 75,000 работни часа, което
е многократно повече от електрическата крушка. Освен това светодиодите
използват 10 пъти по-малко енергия.
Възможно е дори да се симулира дим – в този случай се използва парогенератор.
Отоплението в дома е от тези инвестиции, без
които не можем и нещо, което ще ни служи дълго
време. Затова изисква много добро обмисляне
и проучване. Споменатите възможности са само
част от наличните на пазара, но Хаусмайстер
може да ви помогне да намерите най-доброто
решение конкретно за вашите нужди. И не
само това – ние ще ви помогнем максимално
безпроблемно да реализирате решението,
което ще изберете. Обадете се!

www.hausmeister.bg
www.hausmeisterbulgaria.blogspot.com

Специално предложение:

Hausmeister е модерна компания за комплексни решения за
дома и офиса, която трансферира водещия немския опит и добри
практики за финансиране и цялостно управление на процесите
по покупко-продажба, строителни ремонти, довършителни
работи и поддръжка на имотите на работещите и заети градски
хора в България

ВАУЧЕР ЗА УСЛУГИ НА
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ
Прuносuтелят на настоящuя ваучер uма право да получu
следнuте услугu прu преференцuални условuя:
•

5% еднократна отстъпка от нетната стоuност на всuчкu
ремонтнu u строuтелнu деuностu, осъщественu от
Hausmeister;

•

Изгодно u бързо фuнансuране на строuтелен ремонт без
обезпеченuе до 50 000 лв., с одобренuе до 2 часа

•

Включване в корпоратuвната програма за лоялнu клuентu на   
Hausmeister с допълнuтелнu възможностu за многократно
натрупване на отстъпкu;

•

Индuвuдуалнu консултацuu на преференцuалнu ценu
за покупко-продажба на недвuжuмu uмотu, фuнансовu и
застрахoвателнu продуктu, архuтектурнu u uнтерuорнu
решенuя, строuтелно-ремонтнu деuностu, за коuто
модернuят градскu човек няма достатъчно време, желанuе и
компетентност.

		
		

Позgравu,
Ваш gоверен Хаусмайстер!
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