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Prezentacja firmowa

Nie ma co si  oszukiwa , koszty energii sta-

le rosn  i prawdopodobnie b d  zwi ksza-

y w coraz szybszym tempie. Wychodz c na-

przeciw klientom, którzy nie maj  zamiaru 

p aci  astronomicznie wysokich rachunków 

za ogrzewanie, firma „SEKUT” wprowadzi-

a na polski rynek pompy ciep a nadaj ce si

do ogrzewania zarówno systemów grzejni-

kowych, jak i pod ogowych. Dzi ki zastoso-

waniu nowoczesnego i ekologicznego czyn-

nika ch odniczego R410 A urz dzenie mie ci 

si  w grupie energetycznej urz dze  A, a co 

za tym idzie, uzyskuje bardzo niskie kosz-

ty eksploatacji, co jest jego najwi ksz  zalet .

Urz dzenie jest bezobs ugowe, co daje kom-

fort i wygod  w u yciu.

Kolejnym atutem jest bezpiecze stwo: brak 

spalin, brak atwopalnych mediów, brak ko-

mina, w procesie grzania nie emituje zanie-

czyszcze  oraz siarki. Nie wydziela te ad-

nych zapachów, sadz ani spalin. Dodatkow

zalet  ww. pompy jest mo liwo  odwrócenia 

obiegu – w zimie grzeje, w lecie ch odzi. 

Wszystkie te plusy oraz d uga ywotno

eksploatacyjna stawiaj  pomp  ciep a na bar-

dzo wysokim miejscu w ród urz dze  grzew-

czych oferowanych aktualnie na rynku.

Cena od 11 900 z .

Zastosowanie:
Ogrzewanie budynków jedno- i wieloro-

dzinnych.

Ogrzewanie szkó , szpitali, hal przemys o-

wych.

Przygotowanie ciep ej wody u ytkowej 

(c.w.u.).

Mo liwo  wykorzystania w ogrodnictwie.

Do spe nienia wymaga  stawianych do-

mom. 

Spr arka
Sercem pompy ciep a jest spr arka, za-

pewniaj ca podniesienie poziomu tempera-

turowego strony zimnej ( ród o ciep a) do 

poziomu strony ciep ej (obieg grzewczy). 

W naszych pompach stosujemy bardzo ci-

ch  spr ark  Scroll renomowanej firmy 

COPELAND USA.

W porównaniu z konwencjonalnymi spr -

arkami t okowymi uzyskano redukcj  po-

ziomu ci nienia akustycznego o ok. 6 dB(A), 

co odpowiada redukcji ha asu odczuwanego 

do jednej czwartej. Ha a liwo  odpowiada 

mniej wi cej ha a liwo ci ch odziarki domo-

wej tej samej mocy.

Jako czynnik ch odniczy w obiegu pom-

py ciep a stosuje si  z regu y R 407 C, R 410 A 

wolne od halogenów, nietoksyczne, biologicz-

nie degradowane i niepalne.

Oferta firmy to kompleksowa us uga sk a-

daj ca si  z:

analizy stanu obecnego,

zaproponowania mo liwych wariantów 

rozwi za ,

zaprojektowania i wykonania (produkcji) 

w a ciwego urz dzenia/instalacji,

monta u urz dzenia, jego uruchomienia 

oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za 

jego bie c  obs ug .

Ze wzgl du na wzrastaj ce ceny energii 

produkt ten cieszy si  coraz wi kszym zain-

teresowaniem inwesto-

rów, szczególnie tych, 

którzy posiadaj  du e

obiekty kubaturowe 

(szko y, szpitale, biu-

rowce, hotele itp.) oraz 

klientów indywidual-

nych.

Pompy ciep a SEKUT

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

www.pompycieplasekut.pl

Pompa ciep a to urz dzenie grzewczo-klimatyzacyjne, które dostarcza 

tani  energi . Spe nia funkcj  podobn  do pieca, kot a gazowego, olejo-

wego lub grzejnika elektrycznego z mo liwo ci  dzia ania odwróconego. 

W zimie s u y do ogrzewania, w lecie za  mo na j  wykorzysta  jako 

klimatyzacj .
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