Prezentacja firmowa

Elektryczne ogrzewanie podïogowe
najlepsze dla alergika
W ostatnich latach moĝna zaobserwowaÊ coraz wiÚkszÈ liczbÚ osób cierpiÈcych na
róĝnego rodzaju schorzenia alergiczne. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.
Jedna z nich to degradacja genomu ludzkiego. DziÚki rozwiniÚtej opiece medycznej
zmniejszeniu ulegïo zjawisko doboru naturalnego. Jednak najwiÚkszy wpïyw na szerzenie
siÚ chorób alergicznych ma zanieczyszczenie Ărodowiska naturalnego.
Alergia, a w zasadzie jej objawy takie jak dusznoĂci, katar, zabarwienia na skórze, wysypka
i wiele innych, sÈ wynikiem reakcji systemu
obrony immunologicznej organizmu na wnikniÚcie alergenu. Najpopularniejszymi alergenami sÈ np. pyïki traw i drzew, zarodniki grzybów, mikroorganizmy ĝyjÈce w czÈsteczkach
kurzu itp.
JeĂli którykolwiek z czïonków naszej rodziny cierpi z powodu alergii, to moĝna temu zapobiegaÊ podejmujÈc decyzjÚ o wyborze wïaĂciwego systemu ogrzewczego przy budowie
domu czy zakupie mieszkania.
W porównaniu z tradycyjnymi systemami
elektryczne ogrzewanie podïogowe moĝe
i powinno byÊ stosowane przez osoby cierpiÈce na alergie.
Nasuwa siÚ pytanie dlaczego akurat podïogowe? i dlaczego elektryczne?
¥pieszÚ z odpowiedziÈ: elektryczne ogrzewanie podïogowe jest ogrzewaniem pïaszczyznowym. Oznacza to, ĝe realizowane jest na duĝej
powierzchni, ale niskÈ temperaturÈ, co w porównaniu z grzejnikami konwekcyjnymi nie
powoduje unoszenia siÚ i polatywania kurzu – istotnego czynnika alergicznego. W tym
wypadku nie wystÚpuje zjawisko konwekcji – pionowego ruchu powietrza spowodowanego róĝnicÈ temperatur pomiÚdzy elementem grzejnym a otoczeniem. Temperatura powierzchni podïogi w wypadku elektrycznego
ogrzewania podïogowego nie powinna przekraczaÊ 26–28°C, dla porównania temperatura
grzejnika osiÈga nawet 60°C. Ma to swoje uzasadnienie gdyĝ grzejniki majÈc mniejszÈ powierzchniÚ oddawania ciepïa muszÈ sprostaÊ
nagrzaniu okreĂlonej iloĂci powietrza w pomieszczeniu.
Niska temperatura powierzchni grzejnej bÚdzie powodowaÊ mniejsze wysuszanie powietrza, a im jest ono wilgotniejsze, tym mniej kurzu i pyïków unosi siÚ w naszym mieszkaniu.
Z wilgotnoĂciÈ powietrza zwiÈzane jest jeszcze jedno zjawisko – elektryzowanie siÚ ubrañ,
sprzÚtów, czÈsteczek kurzu. Wiadomo, ĝe im

bardziej sucho, tym ïatwiej siÚ naelektryzowaÊ.
Naïadowane dodatnio drobiny kurzu polatujÈ w powietrzu zwiÚkszajÈc prawdopodobieñstwo wnikniÚcia do organizmu i wystÈpienia
reakcji uczuleniowej. Ogrzewanie podïogowe elektryczne ma jeszcze jednÈ przewagÚ nad
ogrzewaniem olejowym, gazowym czy kominkowym – korzysta z najczystszej energii, nie
przyczyniajÈc siÚ do dalszego zanieczyszczania Ărodowiska.
PoruszajÈc temat alergii trzeba równieĝ powiedzieÊ o wentylacji mechanicznej z rekuperacjÈ. Moĝe ona byÊ doskonaïym uzupeïnieniem systemu ogrzewania podïogowego
w walce z alergiami.
UrzÈdzenia wentylacyjne wyposaĝone sÈ
w specjalne zestawy filtrów, które zapobiegajÈ wnikaniu alergenów z zewnÈtrz do pomiesz-

czeñ. Utrzymywanie powietrza czystego
i o odpowiedniej wilgotnoĂci pomoĝe nam
zminimalizowaÊ ryzyko wystÈpienia objawów
alergii, a korzystanie z czystej ekologicznie
energii elektrycznej uchroni przyszïe pokolenia przed plagÈ chorób o podïoĝu alergicznym.
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