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PREZENTACJA FIRMOWA

Elektryczne ogrzewanie
pod³ogowe najlepsze dla alergika
W ostatnich latach
mo¿na zaobserwowaæ
coraz wiêksz¹ liczbê
osób cierpi¹cych na
ró¿nego rodzaju
schorzenia alergiczne.
Zdecydowanie
najwiêkszy wp³yw
na szerzenie siê
chorób alergicznych
ma zanieczyszczenie
œrodowiska
naturalnego
Jeœli którykolwiek z cz³onków naszej rodziny
cierpi z powodu alergii, to mo¿na temu zapobiegaæ podejmuj¹c decyzjê o wyborze w³aœciwego systemu ogrzewczego przy budowie
domu czy zakupie mieszkania. W porównaniu z tradycyjnymi systemami elektryczne
ogrzewanie pod³ogowe mo¿e i powinno byæ
stosowane przez osoby cierpi¹ce na alergie.
Nasuwa siê pytanie – dlaczego akurat pod³ogowe? i dlaczego elektryczne?
Œpieszê z odpowiedzi¹: elektryczne ogrzewanie pod³ogowe jest ogrzewaniem p³aszczyznowym. Oznacza to, ¿e realizowane jest na
du¿ej powierzchni, ale z nisk¹ temperatur¹,
co w porównaniu z grzejnikami konwekcyjnymi nie powoduje unoszenia siê kurzu –
istotnego czynnika alergicznego. W tym wypadku nie wystêpuje zjawisko konwekcji –
pionowego ruchu powietrza spowodowanego
ró¿nic¹ temperatur pomiêdzy elementem
grzejnym a otoczeniem. Temperatura powierzchni pod³ogi w wypadku elektrycznego
ogrzewania pod³ogowego nie powinna przekraczaæ 26-28°C, dla porównania temperatura grzejnika osi¹ga nawet 60°C. Ma to swoje uzasadnienie,
gdy¿ grzejniki maj¹c mniejsz¹ powierzchniê
oddawania ciep³a musz¹ sprostaæ nagrzaniu
okreœlonej iloœci powietrza w pomieszczeniu.

Niska temperatura powierzchni grzejnej
bêdzie powodowaæ mniejsze wysuszanie
powietrza, a im jest ono wilgotniejsze, tym
mniej kurzu i py³ków unosi siê w naszym
mieszkaniu.
Z wilgotnoœci¹ powietrza zwi¹zane jest
jeszcze jedno zjawisko – elektryzowanie siê
ubrañ, sprzêtów, cz¹steczek kurzu. Wiadomo, ¿e im bardziej sucho, tym ³atwiej naelektryzowaæ siê. Równie¿ w tym wypadku elektryczne ogrzewanie pod³ogowe ma przewagê
nad tradycyjnymi systemami grzejnymi.
Ogrzewanie pod³ogowe elektryczne ma jeszcze jedn¹ przewagê nad ogrzewaniem olejowym, gazowym czy kominkowym – korzysta
z najczystszej energii, nie przyczyniaj¹c siê do
dalszego zanieczyszczania œrodowiska.
Poruszaj¹c temat alergii trzeba równie¿ powiedzieæ o wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹. Mo¿e ona byæ doskona³ym uzupe³nieniem systemu ogrzewania pod³ogowego
w walce z alergiami.

Urz¹dzenia wentylacyjne wyposa¿one s¹
w specjalne zestawy filtrów klasy EU 7,
które zapobiegaj¹ wnikaniu alergenów z zewn¹trz do pomieszczeñ. Utrzymywanie powietrza czystego i o odpowiedniej wilgotnoœci pomo¿e nam zminimalizowaæ ryzyko
wyst¹pienia objawów alergii, a korzystanie
z czystej ekologicznie energii elektrycznej
uchroni przysz³e pokolenia przed plag¹
chorób o pod³o¿u alergicznym.
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