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Genoeg van dure elektrische
verwarming?
Genoeg van dure elektrische verwarming? Schakel over op
pellets!
De distributiekosten, de Turteltaks, de BTW stuwen de prijs van elektriciteit omhoog.
Slecht nieuws als u verwarmt met elektriciteit.
Wilt u daar iets aan doen?
De omschakeling naar een pelletkachel verhoogt uw comfort en verlaagt uw
stookkosten.
Bovendien verwarmt u ecologisch.

Het probleem: Elektrische verwarming is verouderd
Elektrische verwarming was in de jaren 80 een economische oplossing, want het
was eenvoudig en goedkoop te plaatsen. De elektriciteit, vooral op nachttarief, was
goedkoop.
Vandaag is elektriciteit een pak duurder geworden. Bovendien is elektrische
verwarming met accumulatie niet of moeilijk te regelen. Doordat het moeilijk regelbaar
is, heeft u vaak een gebrek aan comfort.

Oplossing 1: de stille pelletkachel die één ruimte verwarmt
De pelletkachel neemt 70 tot 80% van de elektrische verwarming over.
In de woonkamer wordt een pelletkachel geplaatst met schouw. Zo kunt u de
accumulatoren in deze ruimte verwijderen of uitschakelen.
De installatie van een pelletkachel vraagt niet veel tijd en weinig kap- en breekwerk.

Oplossing 2: de pelletkachel die meerdere ruimtes verwarmt
Bepaalde pelletkachels kunnen meerdere ruimtes verwarmen dankzij het Multi-Air
systeem. De kachel verwarmt dan de ruimte waar die is opgesteld en daarnaast tot
maximaal 2 andere ruimtes. Via een luchtkanaal worden de 2 andere ruimtes mee
verwarmd.
In dit geval zal de besparing op het elektriciteitsverbruik nog groter zijn.

Welk vermogen heeft u nodig?
Het vermogen van de pelletkachel kan op 2 manieren bepaald worden:
- Uw huidig elektriciteitsverbruik geeft duidelijk weer hoeveel vermogen er nodig is.
- De handelaar kan berekenen welk vermogen er voor een bepaalde ruimte
noodzakelijk is.
Woningen die elektrisch verwarmd worden zijn meestal beter geïsoleerd dan andere
woningen van hetzelfde bouwjaar.

Waarop letten bij de keuze van een pelletkachel?
Pelletkachels bestaan in vele vormen, afmetingen en prijzen.
Een pelletkachel maakt deel uit van het interieur.
Volgende zaken zijn belangrijk bij de keuze van een pelletkachel:
- Grootte van de pelletvoorraad
- Stille werking, de ruimte wordt opgewarmd zonder blazer
- Automatische asverwijdering: de vuurhaard wordt automatisch gereinigd en moet
slechts na 200kg pellets gereinigd worden (hoger comfort).
- Eenvoudige programmering en regeling van de temperatuur in de woonkamer
- Gezellig en rustig vlammenbeeld
- Modulair vermogen

Laat u begeleiden door een handelaar
Onze handelaars hebben jarenlange ervaring met het omschakelen van elektrische
verwarming naar een pelletkachel. U kan bij hen terecht voor meer info en
richtprijzen.
U neemt best al wat info mee:
-

Uw elektriciteitsfactuur of -verbruik van de voorbije jaren
Een schets van de woning (of woonkamer)
Mogelijke plaatsen waar een rookgaskanaal kan geplaatst worden

