
iR paneli ali električni radiatorji?

• Radiator AeroFlow 2.364,00 € (≙100,0%)
• Infrardeči grelni element 3.487,00 € (≙147,5%)
Tehnično poročilo daje prednost izbiri akumulacijskih grelnih
teles Aeroflow.

Investicijski strošek na bivalno enoto

Objektiven odgovor na kompleksno vprašanje podaja vzporedni test. Le tega sta po naročilu
VKM Ingenieursoyietat GmbH leta 2016 izvedla nemška neodvisna inženirja s TÜV certifikatom:
Peter vom Ort in Timo Michalik.
Ugotovitve sta objavila v tehničnem poročilu z oznako 2016 / TP-020.
Predstavljamo vam kratek povzetek poročila z naslovom:
Preizkus ustreznosti sistema ogrevanja Aeroflow - Infrardeče (iR) akumulacijsko ogrevanje
Primerjan je bil sistem ogrevanja z IR paneli in Thermotec Aeroflow električnimi
radiatorji s šamotno opeko.

Izračun električni radiatorji s šamotno opeko Aeroflow

Cilj preizksunih parametrov je bil ustvariti pomoč pri izbiri ogrevalnega sistema za takojšnjo uporabo. Objekt v skupni izmeri 87 m²
bivalne površine so po sanaciji testno ogrevali tako,
da so primerjali ogrevalno površino izključno infrardečih grelnikov in ogrevalno površino izključno električnih grelnikov Aeroflow.



Zahtevano toplotno moč je mogoče zagotoviti z iR grelniki - 8 grelnih enot, s skupno 4,80 m² ogrevalne površine, ali z Aeroflow
električnimi radiatorji - 6 grelnih enot, s skupno 2,39 m² ogrevalne površine.
Rezultat ustreza specifični toplotni moči 2656 W / m² pri električnih radiatorjih Aeroflow, medtem ko površina kvadratnega metra iR
grelnika v povprečju odda le 1320 W / m² toplotne moči.
Infrardeči grelec v fazi ogrevanja zraka v prostoru ne ogreva bistveno, saj se masa prostora v prvi vrsti segreva z infrardečim sevanjem.
Zaprte površine so sestavljene iz težkih gradbenih materialov na mineralni osnovi in se med ogrevanjem odzivajo izredno počasi.
Prav tako časovno zamaknjeno, kar posledično vodi do sekundarnega ogrevanja zraka v prostoru, po katerem se temperature
površin sten opazno segrejejo. Torej, nima lastne akumulacije toplote.
Sistem Aeroflow deluje z v šamotu akumulirano toploto.
Toplotno udobje je v evropskih predpisih opredeljeno kot občutek, ki izraža zadovoljstvo - prijeten občutek, s klimo v prostoru
oziroma okolju (DIN EN ISO 7730).
Bistveni vplivni parametri:
• Temperatura zraka v prostoru - pomembna hitrost ogrevanja;
• Temperatura površine okoliških sten – za objekte srednjega razreda energetske kakovosti je za udobno
ogrevanje sprejemljiva razlika med temperaturo prostora in površinsko temperaturo sten največ

≤ 4 Kelvin (20 ˚C ≈ 293 K # 289 K ≈ 16 ˚C);
• Relativna vlažnost - prijeten občutek: 35% - 70%;

Izračun iR paneli

Neodvisni testi so pokazali, da iR paneli niso tako
energetsko učinkoviti kot radiatorjiAeroflow.

V skladu z osnovnim fizikalnim principom lahko toplejši zrak
absorbira več vlage kot hladnejši, tako da gre - ko se temperatura zraka v
prostoru segreje, za"razvlaževanje", torej zniževanje relativne vlažnosti.
Obdelana je tudi problematika nastajanja plesni. Hitorost segrevanja sten je
pri iR panelih ugodnejša, vendar hitrost za plesen ni merodajna.



Specifična toplotna moč iR panelov je 2 krat nižja od
specifične moči Aeroflow električnih radiatorjev in je
posledično potrebna 2 krat večja skupna površina za
ogrevanje.

Minimalni pogoji udobnega ogrevanja so, na opisanem
vzporednem testu, s šestimi Aeroflow radiatorji,
skupne površine 2,39 m², doseženi v 1 uri.

Minimalni pogoji udobnega ogrevanja so, na opisanem
vzporednem testu, z osmimi iR paneli,
skupne površine 4,80 m², doseženi v 2 urah.


