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Pelletskaminen den bästa lösningen för direktelhuset/Sofie
Omkring 600 000 svenska villaägare sitter i fällan och har direktverkande elvärme. En energiform
där varje 10 öring i elprishöjning kostar tusenlappar i ökad uppvärmningskostnad. Osäkerheten
inför framtiden är stor och det enda man med säkerhet vet, är att elströmmen knappast kommer att
bli billigare i framtiden.

M

ånga väljer att investera i en vedkamin
för att kunna påverka
sin situation och för att skapa
trevnad. Att titta in i och känna
värmen från en flammande brasa, har i alla tider skänkt människan en känsla av välbefinnande
och trygghet. Och att samtidigt
veta att varje vedpinne man eldar
sparar kilowattimmar på elräkningen gör inte den känslan mindre angenäm. Vem drömmer inte
om en värmande brasa när höstrusk och vinterkyla sveper runt
knuten?
Automatik
Men vem eldar när vi inte är
hemma, eller när vi sover? En
vedkamin värmer i stort sett så
länge som den brinner. Stryper vi
på luft och spjäll för att det skall
brinna länge finns det risk för att
grannarna skall störas av rök och
olägenheter. Och att i storstadsområdena få tag på bra vedkvalitet är heller inte alltid det lättaste.
Enkelt och vackert
Den villaägare som istället väljer
att satsa på en pelletskamin köper
en eldstad som redan från början
är tänkt för att svara för den huvudsakliga uppvärmningen. Den
fungerar automatiskt och sprider
värmen till större delen av huset.
Och det brinner dygnet runt,
utan tillsyn. Tryck bara på "on-

BIOENERGI Villa distribueras med
BIOENERGI, KRETSLOPP samt som
fristående i 60.000 exemplar per år.
Utgivning 6 ggr / år

leveransen ända hem till din
dörr. Förpackad i små 16 kg
säckar lastade på lastpall som gör
det enkelt och lätt att hantera.
Du tar en säck och fyller kaminens förråd. Det behöver du göra
en gång var eller varannan dag,
beroende på ditt värmebehov.
Ungefär en gång i veckan får du
ta ut aska och borsta rent. Det är
hela din arbetsinsats.

knappen" och ställ in termostaten på önskad temperatur så sköter kaminen resten.
Trivsel och snygg
förpackning
Pelletskaminen blir snabbt den
naturliga samlingspunken i huset. Här har man en snygg möbel att samlas runt, man kan titta på flammorna och känna värmen samtidigt som man vet att
kostnaden för uppvärmning i det

närmaste halveras. Utan rök och
sot som irriterar grannarna. Enklare kan man inte elda ett fastbränsle.
Bränsle
Många tror att pellets är svårt att
få tag på. Det är fel. Din pelletleverantör är aldrig längre bort än
telefonen!
Oavsett var du bor i vårt avlånga
land är det bara att ringa ett telefonsamtal så kommer pellets-
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Många fördomar
Det finns fördomar runt pelletskaminen. Vissa reagerar på att den
behöver elström för att fungera,
och att den därmed inte skulle
vara till någon hjälp vid ett strömavbrott. Det gäller ju pelletskaminen likväl alla moderna värmekällor som behöver fläktar eller pumpar för att effektivt sprida värmen.
En pelletskamin behöver dock
sällan mer elenergi än en glödlampa för att klara såväl drift som
spridning av värme. Med en enkel omformare och ett bilbatteri
kan man klara uppemot en veckas strömavbrott med en bra och
säker komfort.
Andra tycker att kaminerna är
fula. Det är väl en smaksak, med
det finns ett 40-tal modeller att
välja mellan. Från det mest ultramoderna till den traditionella
järnkaminen. Nog finns det något
alternativ som borde falla den
mest kräsne köparen på läppen.
Bengt Erik Löfgren

För icke beställt material ansvaras ej. För innehållet i
signerade artiklar svarar författarna.
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Allt eftertryck förbjudes utan skriftligt tillstånd från
utgivaren
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