
W nowej normalności dom nie jest już tylko
miejscem odpoczynku

Opublikowany przez Google raport „COVID-19 a zmiany w trendach
dotyczących przemieszczania się”, który śledzi częstotliwość odwiedzin i
długość pobytu w różnych miejscach, pokazuje, że od lutego ubiegłego roku
ilość czasu spędzanego w domu wzrosła[1]. Obowiązujące w wielu krajach
nakazy pozostawania w domu sprawiły, że służy on teraz ludziom jako biuro,
restauracja, siłownia i wiele innych miejsc. Ta „nowa normalność” może
jednak źle wpływać na jakość powietrza w domu.

Na przykład gotowanie w domu, które od początku pandemii stało się częścią codziennej rutyny
większości ludzi, może generować szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenek węgla i
dwutlenek azotu. Treningi w domu, których liczba drastycznie wzrosła po zamknięciu siłowni, mogą
generować wysoki poziom dwutlenku węgla[2].

[1] Raport Google „COVID-19 a zmiany w trendach dotyczących przemieszczania się” pokazuje
procentową zmianę liczby odwiedzin i długości pobytu w różnych miejscach w porównaniu z
poziomem bazowym sprzed wybuchu pandemii. Dane zostały zarejestrowane w 131 krajach w
okresie od 15 lutego do 25 grudnia 2020 r.

[2] Podczas wysiłku fizycznego tkanki ludzkiego ciała zużywają więcej tlenu niż w stanie spoczynku.
Zużywanie większej ilości tlenu oznacza wytwarzanie większej ilości dwutlenku węgla, ponieważ
tempo przemiany materii jest podwyższone. Podczas wysiłku fizycznego wzrasta również stosunek
ilości wytwarzanego dwutlenku węgla do zużywanego tlenu, ponieważ organizm przełącza się ze
spalania tłuszczów na spalanie węglowodanów.

LG Electronics (LG) pomaga zapobiegać takim problemom za pomocą rozwiązań HVAC
zaprojektowanym z myślą o problemach z jakością powietrza wynikających z naszego stylu życia w
dystansie społecznym. Na przykład po wyposażeniu w zestaw do oczyszczania powietrza LG model
LG DUAL Vane Cassette – 4-stronna pokojowa kaseta sufitowa – zapewnia zdrowe powietrze dzięki
rozbudowanej funkcji oczyszczania. Zestaw ten skutecznie usuwa szkodliwe bakterie i niewidoczny
pył ultradrobny[1], a jego filtr można łatwo wyjąć i umyć, co zapewnia wydajne i oszczędne
użytkowanie przez długi czas.

[1] Skuteczność usuwania bakterii i pyłu ultradrobnego przez zestaw do oczyszczania powietrza do
kasetowej jednostki pokojowej została zweryfikowana przez TÜV Rheinland. Zgodnie z testem
przeprowadzonym w KTL Permanent w kwietniu 2020 roku zestaw do oczyszczania powietrza usunął
99,9% bakterii staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) w 60 minut, a 99,4% bakterii phi X174
(ATCC 13706-B1) w 30 minut. Zgodnie z testem przeprowadzonym w marcu 2020 roku zestaw do



oczyszczania powietrza usunął 99,9% pyłu ultradrobnego (o wielkości 50 nm i 100 nm).

Oprócz poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach LG oferuje konsumentom usprawnioną
kontrolę za pomocą LG ThinQ. Za pomocą aplikacji mobilnej LG ThinQ użytkownicy mogą sterować
swoim rozwiązaniem LG i monitorować je w domu i poza domem, a także sprawdzać jakość
powietrza w czasie rzeczywistym. Mały wyświetlacz LED umieszczony na jednostce pokojowej, który
za pomocą różnych kolorów wskazuje poziom cząstek stałych w pomieszczeniu, zapewnia kolejny
szybki i wygodny sposób sprawdzenia stanu powietrza. Dostawcy systemów klimatyzacyjnych muszą
wziąć pod uwagę, w jaki sposób nowy, skupiony na domu styl życia wpływa na powietrze w
pomieszczeniach, w których obecnie mieszka, pracuje i bawi się tak wiele osób. Starannie
zaprojektowane rozwiązania HVAC, takie jak te firmy LG, mogą przyczynić się do tego, że życie w
domu stanie się przyjemniejsze i – co ważne – zdrowsze.

O jednostce biznesowej LG Electronics Air Solution
Jednostka biznesowa LG Electronics Air Solution jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań
HVAC i energetycznych oferującym kompleksowe portfolio sprawdzonej wiedzy fachowej i
skutecznych rozwiązań. Wprowadzając na rynek pierwszy koreański klimatyzator do użytku
domowego w 1968 roku, firma LG w ciągu ostatnich pięciu dekad stworzyła kompleksowe
rozwiązania HVAC dzięki strategicznemu wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Dzięki
ugruntowanej bazie produkcyjnej i wiodącej w branży wydajności firma dostarcza skuteczne
rozwiązania HVAC zarówno dla sektora komercyjnego, jak i mieszkaniowego. Szeroka gama
najnowocześniejszych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji świadczy od dążeniu firmy LG
do oferowania optymalnych rozwiązań do najróżniejszych zastosowań. Zgodnie ze swym motto
„Innovation for a Better Life” firma oferuje rozwiązania o wysokiej wydajności energetycznej i
niezawodności, oparte na najnowocześniejszej wiedzy fachowej i technologiach, aby zapewnić
użytkownikom optymalne otoczenie. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.LG.com.
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