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Artyku  promocyjny
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Sta y rozwój technologiczny umo liwia 

nowe spojrzenie na otaczaj ce nas rodowi-

sko. Post p kojarzy si  zazwyczaj z koniecz-

no ci  degradacji rodowiska naturalnego 

i z wysokimi kosztami zastosowania inno-

wacji. Na szcz cie uda o si  znale  rozwi -

zania prze amuj ce ten stereotyp, gdy  wraz 

z rozwojem techniki rozwija si wiadomo

ludzi. Dysponujemy technologiami z zakre-

su ogrzewnictwa a konkretnie pomp ciep a, 

które s  w stanie zapewni  komfort nie tyl-

ko nam – u ytkownikom, ale tak e otocze-

niu. Firma SEKUT od wielu lat specjalizu-

je si  w projektowaniu, budowie i instalacji 

pomp ciep a, a tak e w rozbudowie i moder-

nizacji systemów dostarczaj cych i przetwa-

rzaj cych energi  ciepln . Nasza wiedza i do-

wiadczenie s  nieprzerwanie wzbogacane, 

aby zapewni  naszym Klientom jak najlep-

sze rozwi zania.

Zdarza si  s dzi , e to co nowe jest drogie. 

My udowadniamy, e nowoczesne rozwi za-

nia s  oszcz dne, nie tylko dla portfela, ale 

tak e dla rodowiska. Oferowane przez nas 

pompy ciep a s  technologi  przysz o ciowo 

niezale n , zapewniaj c  wygod  i bezpie-

cze stwo eksploatacji oraz maksymaln  re-

dukcj  kosztów ogrzewania pomieszcze  oraz 

wody u ytkowej. Bilans rodowiska dzi ki 

zastosowaniu pomp ciep a ulega ci g ej po-

prawie. Bezpiecze stwo u ytkowania pom-

py ciep a wynika z faktu, e nie wytwarza 

ona p omienia ani nie wymaga u ycia sub-

stancji mog cych wycieka  jak np. olej czy 

gaz. Pompa ciep a pobiera niezb dn  ilo

energii elektrycznej potrzebnej do zainicjo-

wania jej dzia ania, a zatem nie wykorzy-

stuje energii elektrycznej bezpo rednio do 

ogrzewania, a jedynie do funkcjonowania 

systemu. A  75% potrzebnej energii grzew-

czej pochodzi ze rodowiska, tylko pozosta-

e 25% to energia elektryczna potrzebna do 

nap dzania systemu.

Odnawialne ród a energii s  alternatyw

dla dotychczas najpopularniejszych surow-

ców energetycznych takich jak gaz, olej czy 

w giel. Coraz wi ksze grono ludzi decydu-

je si  na instalacj  urz dze  pozyskuj cych 

energi  zakumulowan  w wodzie, powietrzu 

czy gruncie. Na w asnej skórze przekonu-

j  si  o tym, e jest to rozwi zanie rozs d-

ne nie tylko z ekologicznego punktu widze-

nia, ale tak e ekonomicznego. Pompy ciep a

mog  by  stosowane do ogrzewania bardzo 

ró norodnych budynków, w tym domów jed-

no – i wielorodzinnych, szkó , szpitali, hote-

li, budynków biurowych czy obiektów prze-

mys owych. Warto zwróci  uwag  tak e na 

mo liwo  odwrócenia dzia ania pompy cie-

p a. Urz dzenie, które w okresie grzewczym 

ma za zadanie dostarczanie ciep a, latem mo e

s u y  jako klimatyzator. Dzi ki odpowiednio 

dobranym urz dzeniom, mo emy przez ca y

rok cieszy  si  komfortem w pomieszczeniach, 

w których przebywamy.

Funkcjonowanie pompy ciep a bazuje na 

wykorzystaniu ener-

gii odnawialnej. Jej 

dzia anie jest analo-

giczne do dzia ania 

ch odziarki, a zatem 

opiera si  na prze-

kazywaniu ciep a ze 

rodowiska o ni szej 

temperaturze, do ro-

dowiska o temperatu-

rze wy szej. Energi

z otoczenia mo na po-

zyskiwa  w ró norod-

ny sposób, przy zasto-

sowaniu:

Poziomego kolektora gruntowego, który 

zakopuje si  pod powierzchni  ziemi poni ej

strefy przemarzania (na g boko ci ok. 1,20 m 

do 1,50 m), w trzech mo liwych wariantach:

– meandrowym, 

– spiralnym,

– bezpo redniego odparowania. 

Ograniczeniem mo e by  w tym przypad-

ku powierzchnia dzia ki, gdy jest ona zbyt 

ma a, mo na zdecydowa  si  na inne roz-

wi zanie.

Pionowego kolektora, czyli sondy grunto-

wej. Metoda ta wymaga odwiertu o g boko-

ci zale nej od zapotrzebowania budynku na 

ciep o i rodzaju pod o a wokó  kolektora. To 

rozwi zanie jest niekiedy jedyn  mo liwo-

ci  zastosowania pompy ciep a, w przypad-

ku, gdy dysponujemy niewielk  dzia k .

Instalacja oparta na pompie ciep a cha-

rakteryzuje si  du  wygod  u ytkowania. 

Urz dzenie jest bezobs ugowe, co oznacza e

poza przegl dami, nie wymaga z naszej stro-

ny adnej ingerencji. Po zaprogramowaniu 

na sterowniku po danych w pomieszcze-

niach temperatur, nie musimy si  ju  o nic 

martwi , o wszystko dba inteligentny sys-

tem sterowania. 

Nie pozostawaj w ci g ej zale no ci od do-

stawców gazu, w gla czy oleju.

Jeste  ju  gotów niezale nie decydowa

o swoich wydatkach!

Pozostawa  oboj tnym na wzrost cen
surowców energetycznych…
Jeszcze do niedawna te s owa brzmia y jak pi kny sen. Teraz staj  si

rzeczywisto ci , a to za spraw  pomp ciep a, oferowanych przez firm

SEKUT.

Je li chcesz dowiedzie  si  wi cej wejd  na stron  www.sekut.pl
tel. 033 821 40 24, tel. kom. 0728 872 500
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