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Gruntowe pompy
ciepła marki Bosch
Pompy ciepła wpisują się w trend ekologiczny. W czasie ich pracy nie
zachodzi żaden proces spalania, nie ma emisji spalin, a co za tym idzie nie
przyczyniają się one do powstawania efektu smogu. Szeroka oferta pozwala
na dobór odpowiedniego urządzenia do wymagań danej inwestycji.
Marka Bosch stawia na rozwiązania, które będą spełniały oczekiwania
klientów pod względem komfortu i oszczędnej eksploatacji. W poprzednim
artykule prezentowaliśmy pompy powietrzne Bosch Compress 7000i AW
i Bosch Compress 3000 AWS, teraz prezentujemy... urządzenia glikolowe.
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smog w Londynie, to w ciągu kolejnych tygodni powikłania związane ze smogiem doprowadziły do śmierci
kolejnych 8 tysięcy osób.
Szkodliwość smogu jest spowodowana pyłami zawieszonymi o bardzo małych wymiarach PM2,5 , PM10. W ich skład
wchodzą: benzo(a)piren, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, mangan, chrom).
W 1956 r. w Wielkiej Brytanii powstała ustawa o czystym
powietrzu. Wprowadzała stopniowo zakaz palenia węglem, obejmując również sferę przemysłową. Wydano
także nakaz podniesienia wysokości kominów. Kolejnym krokiem było wyprowadzenie elektrowni używających węgla poza obręb miast, a w latach 90. zaś wprowadzono całkowity zakaz palenia węglem.

Przy takiej współpracy określa się punkt biwalentny,
czyli temperaturę zewnętrzną, po przekroczeniu której ma uruchamiać się dodatkowe źródło ciepła. Regulator pompy ciepła pozwala również na połączenie
dwóch pomp ciepła w kaskadę bez żadnych dodatkowych modułów sterujących. Kontroluje on również
ilość wytworzonej energii przez pompę ciepła, a zatem użytkownik ma wiedzę, na jakie cele pompa ciepła produkuje najwięcej energii. Inne standardowe
funkcje regulatora to: sterowanie czasowe pompą cyrkulacyjną ciepłej wody, sterowanie czasowe instalacją
grzewczą, wygrzewanie jastrychu, dezynfekcja termiczna wody, funkcje wakacyjne i wiele innych.
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Światowy Dzień Długu Ekologicznego

Czym jest SMOG?
Określenie smog powstało z połączenia dwóch wyrazów smoke (dym) oraz fog (mgła). Jego początki sięgają 1952 r., kiedy to z powodu znacznego spadku temperatury londyńczycy zwiększyli zużycie węgla, by ogrzać
mieszkania. Niska temperatura, brak wiatru, słaba jakość
spalanego węgla doprowadziły do skażenia powietrza
gazami i pyłami wydobywającymi się z mieszkań, fabryk
oraz samochodów. Mieszkańcy miasta przez długi czas
nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. 4 dni obecności
smogu doprowadziły bezpośrednio do śmierci ponad
4 tysięcy osób. Wysokie stężenie dwutlenku siarki prowadziło do uszkodzeń układu oddechowego oraz trwałego uszkodzenia oskrzeli. Pomimo iż po kilku dniach
wiatr i korzystniejsze warunki pogodowe rozproszyły
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Jakość powietrza w Polsce jest zatrważająca. Jeśli skonfrontujemy zalecenie WHO z regularnie przeprowadzanymi badaniami okazuje się,
że mamy najgorsze powietrze spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Normy w naszym kraju są średnio dwukrotnie większe niż w innych
krajach, a w niektórych przypadkach
są one nawet sześciokrotnie wyższe
(poziom alarmowy dla PM10 w Polsce
wynosi 300 µg/m3, a normy zalecane
przez WHO wynoszą 50 µg/m3).

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com

Od połowy maja wszyscy w Polsce żyjemy na ekologiczny kredyt. Oznacza to, że wyczerpaliśmy zasoby,
które planeta może zaoferować nam w ciągu roku.
Zbyt szybko zużywamy zasoby naturalne.
Dług ekologiczny pokazuje także ekologicznie i ekonomicznie rabunkową działalność państw zindustrializowanych wobec krajów biedniejszych. Gdyby
wszyscy żyli jak mieszkańcy UE potrzebowalibyśmy
2,8 planety, jak Amerykanie – 5 globów, cała ludzkość potrzebuje 1,7 planety.
Dzień Długu Ekologicznego z każdym rokiem wypada coraz wcześniej. Datę wylicza się dzieląc ogół zasobów naturalnych przez światowy ślad ekologiczny (ang. ecological footprint), a następnie mnożąc
przez 365.
Najważniejsze czynniki zadłużenia to: spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, zużycie paliw kopalnych, zużycie energii elektrycznej, nadmierne połowy, wycinanie lasów, emisja dwutlenku węgla do
atmosfery. Efekty odczuwalne są już bardzo wyraź-

nie, np. w postaci deficytów wody na całym świecie.
Jak podkreślają naukowcy, tylko globalne rozwiązania mogą poprawić te zatrważające dane. Zastąpienie
50% konsumpcji mięsa dietą wegetariańską cofnęłoby datę o pięć dni. Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle może spowodować zmianę o trzy tygodnie, a 50% redukcja emisji
dwutlenku węgla dałaby dodatkowe 3 miesiące.
Natura nie nadąża również z uzdatnianiem wody,
więc musimy sobie radzić w inny sposób – dzięki
bezpiecznym technologiom, możemy wodę z oczyszczalni ścieków zamieniać z powrotem w wodę pitną.
Warto, aby każdy z nas uświadomił sobie swój własny wkład w Dzień Długu Ekologicznego. Na stronie
Global Footprint Network można odpowiedzieć na
pytania ankiety, m.in. na temat sposobu odżywiania, sposobu podróżowania, sposobu zamieszkania, zużywania energii i wody i sprawdzić swój własny ślad węglowy.
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