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Prezentacja firmowa

Jak si  przed tym uchroni ? Mo emy np. 

przej  na w giel, chocia  on równie  dro e-

je, ale akurat my mamy go pod dostatkiem. 

Jednak przy obecnej technologii wi e si  to  

z kilkugodzinnym pobytem w kot owni, usu-

waniem popio u oraz sk adowaniem w gla. 

Jest te  inne rozwi zanie. Ostatnio trafi em 

na bielsk  firm  „Sekut”, zajmuj c  si  pro-

jektowaniem, budow  i instalowaniem pomp 

ciep a. Prawd  mówi c, z du  rezerw  pod-

szed em do oferty, jednak w trakcie lektu-

ry oraz po rozmowach  z lud mi eksploatu-

j cymi te pompy szybko zmieni em zdanie. 

System ma wiele zalet: niskie koszty eksplo-

atacji, jest ekologiczny – nie emituje spalin, 

nie wymaga komina, jest bezpieczny, kom-

fortowy w u ytkowaniu, ma mo liwo  kli-

matyzacji  obiektu i  jest prosty w obs udze. 

Warto te  wspomnie , e niektóre samorz dy

dofinansowuj  zakup pomp nawet w 60%, 

a Bank Ochrony rodowiska udziela prefe-

rencyjny kredyt na 2–3% w skali rocznej.

Czym jest Pompa ciep a? To bezobs ugo-

we urz dzenie grzewczo-klimatyzacyjne, 

dostarczaj ce tanie ciep o. Pe ni tak  sam

funkcj  jak piec, kocio  gazowy, olejowy czy 

grzejnik elektryczny z mo liwo ci  dzia ania 

odwróconego. Zim  grzeje, za  latem mo -

na j  wykorzysta  jako klimatyzator. Grzej c, 

nie emituje adnych zanieczyszcze , siar-

ki, sadzy czy jakichkolwiek spalin. Jej dzia-

anie opiera si  na pozyskiwaniu darmowej 

i odnawialnej energii skumulowanej w grun-

cie, wodzie b d  powietrzu i zamianie za po-

moc  energii elektrycznej w ciep o, które zo-

staje dostarczone do ogrzewanego budynku. 

Pomp  mo na ogrzewa  budynki mieszkal-

ne jedno- i wielorodzinne, u yteczno ci pu-

blicznej, hale fabryczne itp. Firma Sekut, 

jako producent pomp cieplnych, zapewnia 

analiz  obecnego stanu budynku, przedsta-

wia kilka wariantów mo liwych rozwi za

i oczywi cie projektuje oraz wykonuje od-

powiednie (dla danego obiektu) urz dzenie/

instalacj . Na koniec montuje system, uru-

chamia go oraz prowadzi szkolenia osób od-

powiedzialnych za jego obs ug . Dodatkowo 

istnieje mo liwo  monta u zdalnego ste-

rowania. Pompa doskonale wspó pracuje 

z wentylacj  odzyskuj c  ciep o i kolektora-

mi s onecznymi. Na swój wyrób oraz monta

firma udziela wieloletniej gwarancji.

Najwi ksz  zalet  tego urz dzenia s naj-

ni sze w ród znanych rozwi za  koszty eks-

ploatacji. Przyk adowo uzyskanie 1 kWh cie-

p a z oleju opa owego  kosztuje – 28 groszy, 

gazu ziemnego – 22 groszy, pr du elektrycz-

nego – 20 groszy (taryfa nocna) i 42 groszy 

(taryfa dzienna), za w przypadku pompy 

ciep a koszt ten wynosi zaledwie 6 groszy.

O skuteczno ci i efektywno ci systemu naj-

lepiej wiadczy lista klientów firmy, na któ-

rej znala y si  m.in.: Polska Akademia Nauk, 

AQUA Bielsko-Bia a, Technorubber Turyn, 

Nobille Bielsko-Bia a, ZWSS Belos Bielsko-

-Bia a oraz ca a rzesza klientów indywidu-

alnych. 

Wi cej informacji na temat pomp ciep a

uzyska  mo na na stronach www.sekut.pl,

lub pod numerem telefonu 033 821 40 24, 

gdzie codziennie w godzinach 12.00–16.00 

konsultanci firmy czekaj  na Pa stwa pyta-

nia.
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No niki energii b d  ju  ci gle dro a y i bez zmiany systemu grzewcze-

go niewiele pomo e maksymalne docieplanie naszych domów. Ropa, gaz, 

w giel coraz cz ciej staj  si  elementem polityki, czego najlepszym 

dowodem jest ostatnia awantura zwi zana  z przykr ceniem przez 

Rosjan kurka z gazem. Nie chc  tu wnika , kto zawini , ofiar  zawsze 

b dziemy my – zwykli odbiorcy, p ac cy s one rachunki i niemaj cy pew-

no ci, czy kto  znowu nie przykr ci nam kolejnego kurka.
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