Træpillefyr er en gevinst
for både pengepung og klima
I modsætning til hvad mange tror, så kan et træpillefyr være utrolig
enkelt at have med at gøre. Fyret passer stort set sig selv. Og så er
opvarmningsformen både økonomisk fordelagtig og CO2-neutral.

H

ar man nogensinde overvejet
at skifte til træpillefyr, taler
statistikken for, at man allerede
kender til en del af de myter,
der følger med området. Den
mest fremherskende er, at et træpillefyr er utrolig
besværligt at have med at gøre og kræver megen
vedligeholdelse. Og så er der mange, der tror, at
man på det nærmeste skal have en doktorgrad i
opvarmning for at kunne håndtere et træpillefyr.
Men intet kunne være længere fra sandheden.
Vælger man det rigtige fyr, er et træpillefyr ikke
bare utrolig nemt at håndtere, men samtidig en
ideel løsning for folk, der foretrækker at opvarme
økonomisk og CO2-neutralt. En rigtig god alliance
er Renergi, som er importør af ÖkoFEN træpillefyr.

CO2-neutral løsning
Det smarte ved et træpillefyr er, at den CO2, der
frigives ved afbrænding af træpiller er præcis den
samme, som træet ville afgive, hvis det fik lov til
at ligge og rådne i naturen. Det er således CO2-
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neutralt. Ressourcerne er i sagens natur uudtømmelige – i modsætning til olie og gas. Når træet
tilmed hentes mere lokalt, reducerer man også
udslippet ved transport. Og så er der desuden
mange penge at spare ved at skifte til et træpillefyr. Hos Renergi anslår de, at man som minimum
sparer 50-60 % på varmeudgifterne.

Vedligeholdelsesfri løsning
Præcis ligesom et oliefyr passer træpillefyret stort
set sig selv. Det eneste, man selv skal sørge for,
er at tømme asken nogle få gange om året, så det
er en opgave der er til at overskue. Renergi sørger
naturligvis for installationen i samarbejde med
kompetente installatører. Renergi leverer oftest
systemer, hvor pillerne blæses direkte ind i en silo,
der enten opstilles indendørs eller udendørs, alt
efter hvad der er muligt hos den enkelte kunde.
Træpillerne transporteres herfra helt automatisk
til fyret. Alt i alt er træpillefyret en simpel, effektiv
og ansvarlig løsning – for både pengepungen og
klimaet.
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