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Prezentacja firmowa

BUDUJEMY DOM 9/2009

No niki energii b d  ju  ci gle dro a y i bez 

zmiany systemu grzewczego nie wiele pomo-

e maksymalne docieplanie naszych domów. 

Ropa, gaz, w giel coraz cz ciej staj  si  ele-

mentem polityki, czego najlepszym dowodem 

jest ostatnia awantura zwi zana z przykr ce-

niem przez Rosjan kurka z gazem. Nie b dzie-

my tu wnika  kto zawini , ofiar  zawsze b d

zwykli odbiorcy, p ac cy coraz wy sze rachun-

ki i nie maj cy pewno ci, czy kto  znowu nie 

przykr ci im „kurka".

Jak si  przed tym uchroni ? Mo emy np. 

przej  na w giel, chocia  on równie  dro eje, 

ale akurat my mamy go pod dostatkiem. Jednak 

przy obecnej technologii wi e si  to z kilku-

godzinnym pobytem w kot owni, usuwaniem 

popio u oraz sk adowaniem w gla. Jest te  inne 

rozwi zanie. Poniewa  jestem na etapie budo-

wania w asnego domu, ci gle wyszukuj  urz -

dze  do dostarczania tzw. „inteligentnej ener-

gii". Efektem mojej analizy jest lista firm z tej 

bran y, któr  przekaza em do Regionalnej Izby 

Handlu i Przemys u w Bielsku-Bia ej. Podczas 

poszukiwa  trafi em mi dzy innymi na biel-

sk  firm  Sekut, zajmuj c  si  projektowaniem, 

budow  i instalowaniem pomp ciep a.

Prawd  mówi c, z du  rezerw  podszed em

do ich oferty, gdy  pami tam z organizowane-

go przez Izb  szkolenia dla osób ubiegaj cych 

si  o uprawnienie do sporz dzenia wiadectw 

charakterystyki energetycznej, e cz sto jest 

to inwestycja nieop acalna. Jednak w trakcie 

lektury oraz po rozmowach z u ytkownikami 

eksploatuj cymi te pompy szybko zmieni em

zdanie. System ma wiele zalet: niskie koszty 

eksploatacji, jest ekologiczny – nie emituje spa-

lin, nie wymaga komina, jest bezpieczny, kom-

fortowy w u ytkowaniu ma mo liwo  klima-

tyzacji obiektu i jest prosty w obs udze. Warto 

te  wspomnie , e niektó-

re samorz dy dofinansowuj

zakup pomp nawet w 60%, 

a Bank Ochrony rodowiska 

udziela preferencyjny kredyt 

na 2–3% w skali rocznej.

Czym jest „pompa ciep a"? 

To bez obs ugowe urz dze-

nie grzewczoklimatyzacyj-

ne, dostarczaj ce tanie cie-

p o.

Pe ni tak  sam  funkcj  jak piec, kocio  ga-

zowy, olejowy, czy grzejnik elektryczny z mo -

liwo ci  dzia ania odwróconego. Zim  grzeje 

za  latem mo na j  wykorzysta  jako klimaty-

zator. Grzej c nie emituje adnych zanieczysz-

cze , siarki, sadzy, czy jakichkolwiek spalin. 

Jej dzia anie opiera si  na pozyskiwaniu dar-

mowej i odnawialnej energii skumulowanej 

w gruncie, wodzie, b d  powietrzu i zamia-

nie przy pomocy energii elektrycznej w cie-

p o, które zostaje dostarczone do ogrzewane-

go budynku. Pomp  mo na ogrzewa  budynki 

mieszkalne jedno- i wielorodzinne, u yteczno-

ci publicznej, hale fabryczne itp. Firma Sekut, 

jako producent pomp cieplnych zapewnia ana-

liz  obecnego stanu budynku, przedstawia kil-

ka wariantów mo liwych rozwi za  i oczy-

wi cie projektuje oraz wykonuje odpowiednie 

(dla danego obiektu) urz dzenie / instalacj .

Na koniec montuje system, uruchamia go oraz 

prowadzi szkolenia osób odpowiedzialnych za 

jego obs ug . Dodatkowo daje mo liwo  mon-

ta u zdalnego sterowania, dla uzyskania jak 

najlepszych efektów ekonomicznych. Z infor-

macji jakie uzyska em od w a ciciela firmy 

Tomasza Sekuta wynika, e firma przygotowu-

je si  do wprowadzenia nowego sterownika, 

którym b dzie mo na zarz dza  przez inter-

net. Tematyka ta szczególnie mnie interesu-

je, ze wzgl du na planowany zakres mojej pra-

cy magisterskiej, któr  mam zamiar pisa  na 

Politechnice Krakowskiej. Sterowanie uk a-

dem przez sie  pozwoli dodatkowo uzyska

oszcz dno ci a o to przecie  chodzi w „inteli-

gentnej energii". Pompa doskonale mo e wspó -

pracowa  z wentylacj  odzyskuj c  ciep o i ko-

lektorami 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  kosz-

ty eksploatacji. Przyk adowo uzyskanie 

1 kWh ciep a z oleju opa owego kosztuje 

28 groszy, gazu ziemnego 22 grosze, pr -

du elektrycznego 20 groszy (taryfa nocna) 

i 42 grosze (taryfa dzienna), za  w przy-

padku pompy ciep a koszt ten wynosi za-

ledwie 6 groszy. O skuteczno ci i efek-

tywno ci systemu najlepiej wiadczy 

lista klientów firmy, na której znalaz y

si  m.in.: Polska Akademia Nauk, AQUA 

Bielsko-Bia a, Technorubber Turyn, Nobille 

Bielsko-Bia a, ZWSS Belos Bielsko-Bia a, 

Europejskie Centrum Zdrowia oraz ca a rzesza 

klientów indywidualnych.

Firma Sekut jest cz onkiem Regionalnej Izby 

Handlu i Przemys u w Bielsku-Bia ej i z jej 

ofert  mo na zapozna  si  na stronie interne-

towej Izby: www.cci.pl w zak adce Cz onkowie 

Izby lub na stronie www.sekut.pl.

Za tre  niniejszej publikacji wy czn  od-

powiedzialno  ponosz  autorzy i nie ko-

niecznie jest ona odzwierciedleniem Wspólnot 

Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi 

adnej odpowiedzialno ci za jakiekolwiek wy-

korzystanie zawartej tu informacji.

Krzysztof Babi ski
Uczestnik szkolenia dla osób ubiegaj cych si
o uprawnienia do sporz dzania wiadectw cha-
rakterystyki energetycznej, konsultant zewn trz-
ny Regionalnej Izby Handlu i Przemys u

Dlaczego warto inwestowa
w pompy ciep a

Sekut Tomasz Sekut

ul. Sieradzka 12, 43-305 Bielsko-Bia a

tel. 033 821 40 24, tel. kom. 0728 872 500

e-mail: lp@sekut.pl, www.sekut.pl
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