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Pelletskaminen – kan ersätta stora
delar av direktelvärmen i
svenska småhus.

S

verige har unikt mycket elvärmda småhus och borde
vara den i särklass mest
intressanta marknaden i Europa
för pelletskaminer – men hittills
har marknaden inte vaknat riktigt.
Att ersätta elvärmen inom
uppvärmningssektorn är kanske
det viktigaste bidraget pelletsbranschen kan bidra med vid en
omställning av det svenska energisystemet till ett långsiktigt hållbart system.
Cirka 40 TWh elvärme finns
fortfarande i det svenska energisystemet och ungefär hälften används för uppvärmning av småhus. På 70-talet byggde vi i
Sverige nästan en halv miljon
småhus med direktelvärme. Bidragen från staten till att bygga om
dessa hus till vattenburna system
har inte blivit någon succé trots
stora ambitioner.
Kanske är det pelletskaminen
som nu äntligen kan få en chans
på den svenska marknaden. När
vi i Kil under sena 80-talet importerade pelletskaminer från
USA i ett projekt med Statens
Energiverk visade vi att dessa
kaminer kan ersätta den största
delen av energin i direktelvärmda småhus.
Problemet då var att kaminerna hade en hög ljudnivå på fläktar och skruvar och att vi i

Sverige inte hade rätt bränsle till
dessa kaminer.
Nu finns pellets i rätt kvalitet
och i bekväma småsäckar. Pelletskaminens hemland är ju USA
vilket jag tidigare skrivit om. Här
finns i dag flera märken med
europeisk design och med lägre
ljudnivå än tidigare.
Italien och Tyskland bidrar
också med snygga och bra produkter.
De svenska pelletskaminerna
är P-märkta och håller hög standard men flera modeller behövs
när marknaden kommer att
växa. Design är en mycket viktig
del av framgången för dessa produkter som ju faktiskt ofta är
placerade i vardagsrummet.
Ni som har direktel – en pelletskamin kan vara ett utmärkt
sätt att ersätta stora delar av elvärmen – men kräv också service och bekväm leverans och hantering av bränslet.
Att värma sitt hus med en
pelletskamin har hög trivselfaktor och är redan en statussymbol i vissa länder. Samtidigt ersätts elvärme med inhemsk förädlad bioenergi till gagn för miljön och det blir pengar över i
plånboken.
Jan-Erik Dahlström
Nittonde året med pellets och
lika övertygad.

Guld och
gröna skogar
elda med pellets för billigare
värme och bättre miljö

Pelletskamin PellX K6 3-6 kW
3-6 kW. Låg ljudnivå. Elektrisk
tändning och termostatstyrning.
Även med vattenmantel. Möjlighet
till 8.000 kr i konverteringsbidrag.

Bio-Sol pannan
Välisolerad ackumulatortank
med inbyggd biobränslepanna
för pellets. Anpassad för
anslutning av solfångare.

Pelletsbrännare PellX P20 / P50
20 kW för villor, 50 kW för större
fastigheter. Hög verkningsgrad.
Elektrisk tändning. Passar de
ﬂesta värmepannor.

hög verkningsgrad • låg ljudnivå
elektrisk tändning • termostatstyrning
enkel installation • räntefri ﬁnansiering
svensk tillverkning • 4 års garanti
Auktoriserade återförsäljare över hela landet.
Din närmaste återförsäljare ﬁnner du på vår hemsida.
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