
  

Fero Lehocký

Zdravé bývanie  
verzus elektrosmog

Ako som sa snažil zminimalizovať elekrosmog vo vlastnom dome... 



  

Rýchle predstavenie



  

Elektrosmog všeobecne
Elektrosmog pri elektrických zariadeniach napájaných z bežnej elektrickej siete sa 
skladá z dvoch zložiek. Z elektrickej zložky a z magnetickej zložky. Prístrojom sme 
merali obidve zložky, ale zamerali sme sa prioritne na magnetickú zložku – magnetickú 
indukciu. Dôvod je jednoduchý. Elektrická zložka sa dá odtieniť a uzemniť. Magnetická 
zložka pri infrafóliách sa naopak nijako rozumne tieniť nedá.



  

Elektrosmog veríte naň alebo nie?

Ak nie, tak si postavte pri dome trafostanicu a otestujte to :)

Ja sám vplyv „elektrosmogu“ na človeka zhodnotiť neviem, ale ako sa hovorí:

„ Bez vetra sa na strome ani lístok nepohne“

- azbest sa veselo ešte nedávno používal… 

- ani Röntgenové žiarenie sa od začiatku nepovažovalo za extra škodlivé…

Takže radšej volím opatrný prístup, ak viem, že sa tomu viem v rozumnej miere 

prispôsobiť.  Ukážem vám ako...



  

Fólie Heatflow – prečo som ich chcel?

- pôvodne som chcel infrapanely, ale zatrhla manželka…

- takže zmena na fólie – dôvody:

- jednoduchá regulácia po miestnostiach

- bezúdržbový systém

- chcel som sa vyhnúť vodným systémom kvôli rizikám a 

údržbe…

- manželka chcela podlahové kúrenie

- ale otázny bol pre mňa stále elektrosmog 



  

Samotné meranie elektrosmogu

- predajcovia tvrdili, že fólie sú bez elektrosmogu

- neveril som tomu, lebo každé elektrické zariadenie je zdroj 

elektrosmogu...

- meranie sme robili v júni 2015 v Bratislave

- pán Balaj - http://elektrosmog.voxo.eu/ 



  

Výsledky merania – priestor bez fólií



  

Výsledky merania 1



  

Výsledky merania 2



  

Výsledky merania 3



  

Podstatné výsledky z merania

- neverte všetko predajcom…  fólie sú zdrojom elektrosmogu

- do obytných izieb vyberať fólie s čo najnižším výkonom, hoci to termostat vie 

zregulovať…

- nie je jedno, kde je prívodný kábel k fólii – mení sa magnetická zložka drasticky



  

Ako som toto meranie využil v praxi ?



  

1. 
spôsob uloženia a zapojenia fólií kvôli 

magnetickej zložke elektrosmogu



  

Výkres uloženia a zapojenia fólií



  

Štandarný spôsob ukladania fólií

Menej práce, 
Ale horšie z 
hľadiska 
elektrosmogu..



  

Náš spôsob ukladania a zapojenia fólií

Zelenou čiarou 
je naznačená 
strana 
pripojenia fólie 
na elektriku

Minimálny 
elektrosmog 
pod posteľami 
v magnetickej 
zložke



  

2. 
tienenie uzemnenou mriežkou fólií zhora kvôli 

elektrickej zložke elektrosmogu

Uzemňovacie káble sme potiahli 
priamo do uzemňovacej skrinky, aby 
sa dali odpojiť a robiť testovacie 
merania.



  

3. 
Vzdialenosť fólií od postele

- fólie sú uložené pod finálnou podlahou celkovo asi 60-65mm a máme vyššie postele – výška 

madraca cca. 600mm

- celkovo človek leží preto nad fóliou v posteli aj po stlačení madraca viac ako 50 cm



  

Upozornenie
 

Meranie sme robili s jednou 
a potom dvomi fóliami

Pri dvoch bol nameraný nárast elektrosmogu, 
takže prepokladám pri celoplošnom pokrytí 

vyššie hodnoty, ale to som už nemeral.



  

4.
 

Malé tepelné straty = fólie sa spúšťajú menej :)



  

Pár ďalších vecí, čo sme spravili okrem fólií
a nestálo to veľa financií naviac...



  

Silnoprúdové káble vedené minimálne 1m od 
postelí a žiadne elektrické „slučky“ okolo 

postelí..



  

Výrez projektu elektriky na stavbu

V zelenej zóne bol 
zákaz ťahania 
silnoprúdových 
káblov po podlahe 
a zospodu po 
strope – tam budú 
postele



  

Zamyslieť sa, kde bude hlavný rozvádzač v 
dome – tam idú zväzky káblov…

a viac vecí sme špeciálne nerobili...



  

Ale pokojne sa na celý elektrosmog 
vykašlite, ak spávate takto :)



  

ZÁVER - Stručné zhrnutie pre fólie

- do obytných izieb používať čo najnižší výrobný výkon fólie

- premyslieť smer kladenia fólií, aby pripojenie nebolo pod posteľami

- minimalizovať tepelné straty = fólie „žhavia“ menej času počas roka

- najlepšie funguje: čím ďalej od fólie, tým lepšie – odporúčam minimálne 50cm

(preto napríklad nevhodné pre materské školy, kde sa deti hrajú na zemi...)



  

PODROBNÉ VIDEO Z MERANIA

blog.zdravydom.sk/infrafolie-elektrosmog

www.zdravydom.sk
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