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razowego użytku, dla poprawy jakości powietrza  
w ogrzewanym pomieszczeniu.
wentylator ma tryb turbo umożliwiający szyb-
kie ogrzanie łazienki np. przed kąpielą lub prysz-
nicem, podnosi temperaturę w pomieszczeniu  

o 2-4°C dosłownie w kilka minut! Można też 
wybrać czas, w którym dodatkowe ciepło bę-
dzie wytworzone np. 15, 30, 60 lub 120 min.  
Następnie termostat samoczynnie wyłączy 
pracę wentylatora.

Elektryczne suszarki łazienkowe w wersji wodnej 
mogą pracować przez cały rok. Podczas sezonu 
jesienno-zimowego dzięki podłączeniu do insta-
lacji grzewczej (c.o.) ogrzewają pomieszczenie jak 
typowy grzejnik, są wtedy zasilane kotłem lub in-
nym urządzeniem (kominek czy pompa ciepła).
Poza sezonem grzewczym, czyli od późnej wio-
sny do wczesnej jesieni pracują jako typowy 
grzejnik elektryczny. Dzięki wbudowanej grzał-
ce elektrycznej i wentylatorowi produkują duże 
ilości ciepła, suszą ręczniki i ogrzewają pomiesz-
czenie w chłodniejsze dni, gdy system centralne-
go ogrzewania nie grzeje.

Doris Mixt więcej niż traDycyjny grzejnik 

wentylator
w suszarkę budowany jest wydajny wentyla-
tor, który w połączeniu z dodatkowym elemen-
tem grzewczym – grzałką nurkową z inox bardzo 

szybko dogrzewa pomieszczenie. Ten bardzo 
cichy i niezależny wentylator pozwala w do-
wolnym momencie zwiększyć moc urządzenia.  
Co bardzo ważne suszarka wyposażona została 
także w siatkowy filtr cząsteczek stałych, wielo-

Późną wiosną, gdy c.o. przestanie już 
działać, chłód może nie odpuszczać. 
Jak zapewnić wtedy komfortową 
temperaturę w łazience i…suche 
ręczniki? Atlantic proponuje 
zastosowanie suszarek elektrycznych 
serii Doris w wersji Mixt z grzałką 
i wentylatorem, które można 
podłączyć do instalacji c.o.

ElEktrycznE suszarki Doris Mixt w wErsji woDnEj 
Przyjemna łazienka poza sezonem grzewczym od Atlantic

http://www.instalreporter.pl
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aplikacja mobilna
Aby sterować suszarką łazienkową w sposób zdal-
ny warto skorzystać z aplikacji mobilnej, która 
umożliwia miedzy innymi: kontrolę parametrów 
pracy, śledzenie na bieżąco zużycia energii, anali-
zę wydatków dot. energii i zaoszczędzone w tym 
zakresie kwoty, czy zarządzanie opcjami ogrze-
wania w czasie nieobecności mieszkańców.
Jak to działa?
1. Centralkę należy podłączyć do routera inter-
netowego.
2. Pobrać darmową aplikację mobilną.
3. Centralka współpracuje z grzejnikiem drogą ra-
diową i umożliwia pełną kontrolę nad jego pracą.
Łączność pomiędzy aplikacją, a urządzeniem 

jest dwukierunkowa – każda zmiana poczynio-
na bezpośrednio na termostacie będzie widocz-
na w aplikacji i na odwrót.

Dostępne modele:
- moc 1500 w dedykowana do pomieszczenia 
powierzchni 13 m2, 
- moc 1750 w dedykowana do pomieszczenia po-
wierzchni 15,8 m2.
Źródło: Atlantic Polska

Przejdź  Więcej o suszarce 
doris Mixt

Nowy system rozliczaNia, tzw.  
Net-billiNg – od 1 kwietNia 2022 r. 
dla Nowych prosumeNtów
 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, 
że 1 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie nowe roz-
wiązanie polegające na wartościowym rozlicze-
niu energii wyprodukowanej przez prosumenta  
w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo 
wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. 
net-billing. Dotyczy ono wyłącznie prosumentów, 
którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych 
źródłach energii z 29 października 2021 r. dotych-
czasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 
marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgło-
szenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) 
o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozosta-
ną w systemie opustów. Będą mogli z niego ko-
rzystać przez okres kolejnych 15 lat.
warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia  
w systemie opustu jest dokonanie kompletne-
go i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mi-
kroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r. Dla 
nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia 
wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, 
wytworzenie energii elektrycznej oraz przekaza-
nie jej do sieci. Są to czynności techniczne, któ-
re wpłyną na moment rozpoczęcia działalności 
prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa 
do rozliczania się w systemie opustu.
Nowe regulacje nie wprowadzają również dodat-
kowych obowiązków dla obecnych prosumentów, 
korzystających już z systemu opustów, związa-
nych z przekazywaniem jakichkolwiek oświad-
czeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych 
zasadach. Założeniem jest uwzględnienie praw 
nabytych prosumentów, aby mogli oni nadal ko-
rzystać z dotychczasowych rozliczeń bez składa-
nia dodatkowych oświadczeń.

Jedyny obowiązek złożenia oświadczenia do 
sprzedawcy energii dotyczy sytuacji, w której 
prosument korzystający z systemu opustu chciał-
by zmienić system rozliczeń na net billing, czy-
li rozliczenia z uwzględnieniem wartości rynko-
wej energii elektrycznej.
Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
przypomina, że w przypadku rozbudowy istnieją-
cej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicz-
nej, obowiązującym dla prosumenta systemem 
rozliczeń jest system opustów. Należy pamiętać 
że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicz-
nej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obo-
wiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowol-
taicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 
2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, 
wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja 
jest podłączona do sieci operatora sieci dystry-
bucyjnej ma obowiązek poinformować operato-
ra o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstala-
cji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. 
Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą 
w wysokości 1000 zł.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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