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Z bada  wynika, e w okresie zimowym nie-
mal e jedna czwarta spo ecze stwa walczy 
z uporczyw  alergi  na kurz. Dzieje si  tak naj-
cz ciej przy wykorzystaniu standardowych 
metod ogrzewania, które wzmagaj  ruch po-
wietrza w pomieszczeniu, powoduj c szyb-
sze rozprzestrzenianie kurzu. Z oczywistych 
powodów ca kowita rezygnacja z ogrzewania 
pomieszcze  w których przebywa alergik jest 
niemo liwa. Idealnym rozwi zaniem tego pro-
blemu okazuje si  by  ogrzewanie pod ogowe. 

PROMIENIOWANIE A KONWEKCJA
Charakterystyczn  cech  potocznie zwanej 
„pod ogówki” jest sposób emisji ciep a – jest 
ono dostarczane ca  powierzchni  pod ogi 
poprzez promieniowanie. Poprowadzone pod 
posadzk  rury rozprowadzaj  czynnik cieplny 
minimalizuj c unoszenie kurzu do góry. W po-
mieszczeniu pod oga mo e by  jedynym ele-
mentem dostarczaj cym ciep o lub mo e stano-
wi  uzupe nienie innego systemu grzewczego. 
W przypadku zastosowania grzejników, pro-
mienników, czy nawiewu ciep ego powietrza, 
mamy do czynienia ze zjawiskiem konwek-
cji, czyli swobodnego ruchu powietrza w po-
mieszczeniu zwi zanego z ró nic  temperatur. 

CIEP O W POD ODZE
Je li w pomieszczeniu nie ma innych elemen-
tów grzejnych, to ogrzewanie pod ogowe musi 
pokry  ca e zapotrzebowanie na ciep o dla 
pomieszczenia. Natomiast w przypadku, gdy 

ogrzewanie pod ogowe uzupe nia inne urz -
dzenia dostarczaj ce ciep o (np. grzejniki), 
mo e ono dostarczy  tylko cz  ciep a, zapew-
niaj c przede wszystkim efekt ciep ej pod ogi. 
Jest to przydatne w przypadku zastosowania 
kamiennego czy ceramicznego wyko czenia 
pod ogi, czyli tzw. zimnych pokry  pod o-
gowych. 

IDEALNY PROFIL ROZK ADU TEMPERATUR
Zastosowanie systemu ogrzewania p aszczy-
znowego pozwala na osi gni cie rozk adu 
temperatur zbli onego do profilu idealnego. 
Wraz ze zwi kszaniem odleg o ci od pod ogi 
temperatura powietrza obni a si , ale wyst -
puj ca ró nica temperatur nie jest zbyt du a. 
Przy tradycyjnych grzejnikach konwekcyjnych 
tworzy si  odwrotny profil temperaturowy – 
przy pod odze panuje ni sza temperatura ni
na wysoko ci g owy.

ZALETY OGRZEWANIA POD OGOWEGO:
 oszcz dno ;
 komfort;
 estetyka;

 bezpiecze stwo;
 jako  i trwa o .

Immergas od lat dba o komfort u ytkowników 
swoich produktów, a kot y gazowe tej marki 
to jedne z najcz ciej wybieranych produk-
tów na rynku. Oferta firmy to oprócz kot ów
tak e pompy ciep a, grzejniki, panele solarne, 
systemy fotowoltaiczne oraz szeroka gama ste-
rowników i termostatów pozwalaj cych na za-
rz dzanie ciep em w domu. Wprowadzenie do 
oferty ogrzewania pod ogowego jest uzupe nie-
niem dotychczasowej oferty, a jednocze nie 
spoiwem cz cym wszystkie produkty mar-
ki Immergas w jeden kompletny, zintegrowa-
ny i ekologiczny system grzewczy. 

Wi cej informacji na te-
mat systemu instalacyj-
nego IMMERHEAT do-
st pnych jest na stronie 
www.immergas.com.pl

Ogrzewanie dla alergika

Immergas Polska Sp. z o. o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 ód

tel. 42 649 36 00
biuro@immergas.com.pl
www.immergas.com.pl

Kolor zielony: Idealny rozk ad temperatur
Kolor czerwony: Rozk ad temperatur – ogrzewanie 
pod ogowe
Kolor niebieski: Rozk ad temperatur – ogrzewanie 
grzejnikowe

Przy ogrzewaniu podłogowym, wilgotność względ-
na nad powierzchnią podłogi grzejnej utrzymuje się 
poniżej 45%, co ogranicza rozwój roztoczy i wpły-
wa korzystnie na warunki bytowe, szczególnie dla 
alergików.
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