
BUDUJEMY DOM 5/2010118

Klimatyzacja, cho  wi kszo ci z nas wydaje 

si  luksusem, w nowo budowanych domach 

powoli staje si  standardem. W a ciwie za-

projektowana zapewnia w pomieszczeniach 

odpowiedni  temperatur  i wilgotno , a jak 

to si  liczy w upaln  pogod , nie trzeba niko-

mu zachwala . Dro sze klimatyzatory mog

dodatkowo oczyszcza  powietrze, a przy tym 

zapewniaj  ruch powietrza z tak  pr dko-

ci , by w domu nie by o przeci gów.

Typy klimatyzatorów
Najta szym i najpopularniejszym rozwi za-

niem stosowanym w domach jednorodzin-

nych jest monoblok – przeno ne urz dzenie 

maj ce wszystkie elementy w jednej obudo-

wie. Powietrze zaczerpni te z pomieszczenia, 

s u ce do sch odzenia spr arki klimaty-

zatora, wyprowadza si  na zewn trz budyn-

ku rur  o rednicy ok. 10 cm. Rur  najcz ciej 

wystawia si  przez uchylone okno, w zwi zku 

z czym do klimatyzowanego pomieszczenia 

nap ywa ciep o z zewn trz. Powietrze nie kr -

y w obiegu zamkni tym, wi c tym samym 

urz dzenie nie ma najlepszej wydajno ci i zu-

ywa wi cej energii ni  klimatyzatory innych 

typów. Wad  monobloku jest do  g o na pra-

ca: spr arka i wentylatory – urz dzenia wy-

twarzaj ce ha as – znajduj  si  w tym samym 

pomieszczeniu co domownicy. Szczególnie 

g o ne s  urz dzenia najni szej jako ci. Z cza-

sem, gdy ich elementy si  troch  zu yj , mog

jeszcze bardziej ha asowa .

Do  k opotliwe mo e by  tak e usuwa-

nie skroplin, które powstaj  w wyniku kon-

densacji pary wodnej w och adzanym powie-

trzu i z których urz dzenie trzeba regularnie 

opró nia .

Zalet  monobloku jest mo liwo  samo-

dzielnego zainstalowania, wi c, w porów-

naniach do kosztu urz dzenia, nie trzeba 

dolicza  us ugi fachowca, za któr  mo na za-

p aci  od 800 do 1200 z  (zale nie od rodzaju 

klimatyzatora). 

Mniej ha a liwe, ale dro sze s  klimatyza-

tory typu split. Ka de takie urz dzenie sk a-

da si  z dwóch cz ci – jednostki zewn trz-

nej (ze spr ark , skraplaczem i wentylatorem 

wymuszaj cym ruch powietrza) oraz we-

wn trznej (z parownikiem i wentylatorem), 

po czonych cienkimi rurkami (tzw. rurkami 

freonowymi). Przez te rurki przep ywa czyn-

nik ch odniczy: ciep o z pomieszczenia jest 

oddawane na zewn trz, a powietrze w po-

mieszczeniu mo e kr y  w obiegu zamkni -

tym. Najbardziej ha a liwym urz dzeniem 

jest jednostka zewn trzna, dlatego w porów-

naniu z klimatyzorami typu monoblok ha as 

jest mniej dokuczliwy. 

Ch odzi, grzeje

Ile kosztuj  domowe 

klimatyzatory? Czy 

ich eksploatacja jest 

droga? Ile urz dze

potrzeba do domu? Jak 

si  dobiera ich moc? 

Czy b d  ha asowa ?

Sprzedawcy klima-

tyzatorów s ysz

dziesi tki podobnych 

pyta , gdy tylko 

zaczynaj  si  pierwsze 

upalne dni.

PRZEGL D RYNKU

Klimatyzacja

Aleksandra Ku mierczyk

trzu i z których urz dzenie trz

opró nia .

Zalet  monobloku jest mo li

d i l i t l i i
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Uzdatnianie wody z wodoci gu

eje
Klimatyzator typu split jest urz dze-

niem stacjonarnym – nie mo na go przeno-

si  z miejsca na miejsce. Nie mo na go te

montowa  samodzielnie – musi to zrobi  spe-

cjalista, o czym cz sto producenci informu-

j  w gwarancji. W klimatyzatorach typu split 

kondensat jest w sposób ci g y odprowadzany 

z budynku do kanalizacji pod czon  do nie-

go specjaln  rurk .

Klimatyzatory typu split s  wydajniejsze 

ni  monobloki, korzystanie z nich nie wi -

e si  z przymusowym wystawianiem rury 

przez uchylone okno.

Jeszcze innym, bardziej zaawansowanym

rozwi zaniem jest klimatyzacja multi split.

Instalacja taka sk ada si  z jednostki zew-

n trznej, która, inaczej ni  w klimatyzacji 

typu split, po czona jest nie z jedn , ale kil-

fo
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Pytania i odpowiedzi
O co najcz ciej pytaj  osoby, które my-

l  o zainstalowaniu klimatyzacji? Oto od-

powiedzi ekspertów na najwa niejsze pyta-

nia, które powtarzaj  si  na wielu portalach 

internetowych.

Jakie rodzaje klimatyzatorów sprawdza-

j  si  w domach jednorodzinnych?

Klimatyzacja w domach prywatnych to te-

mat nie atwy. U ytkownicy podchodz  z wiel-

k  uwag  do ich urz dzania i niech tnie godz

si  na najmniejsze kompromisy. 

 Mieszka cy domów, którzy planuj  zakup 

klimatyzatora, zwracaj  uwag  nie tylko na 

jego wydajno  ch odnicz , ale te  na g o-

no  urz dzenia. Pomieszczenia mieszkal-

ne b d ce miejscem wypoczynku, snu lub s u-

chania muzyki, wymagaj  urz dze  cichych. 

Akceptowalny poziom ha asu w mieszkaniach 

to ok. 25 dB. Takie parametry maj  urz dzenia 

cienne, i to one ze wzgl du na t  cech , jak 

i ze wzgl du na ich ma e gabaryty s  najcz -

ciej polecane do domów jednorodzinnych.

 Zainteresowani klimatyzatorami zwraca-

j  te  uwag  na to, czy urz dzenie umo liwia 

oczyszczanie powietrza. W nowoczesnych kli-

matyzatorach mog  by  zastosowane bardzo 

zaawansowane systemy oczyszczania: wielo-

 W domach 

jednorodzinnych 

najcz ciej stosuje 

si : (a) monobloki

lub (b) klimatyzatory 

typu split
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koma jednostkami wewn trznymi. Mog  one 

ch odzi  kilka pomieszcze , a nie wymaga 

to szpec cych elewacj  jednostek zewn trz-

nych: wystarczy jedna. Je li wybór padnie na 

ten typ klimatyzatora, trzeba sprawdzi , jaka 

jest maksymalna dozwolona d ugo  rurek 

freonowych ( cz  one jednostk  zewn trzn

z jednostkami wewn trznymi) oraz jaka jest 

dopuszczalna ró nica wysoko ci mi dzy jed-

nostk  zewn trzn  i jednostkami wewn trz-

nymi. Monta  urz dzenia trzeba powierzy

specjali cie.

Wybór miejsca
Jednostki wewn trzne klimatyzatorów typu 

split i muliti split mo na umie ci  na cianie, 

pod sufitem, pod parapetem – jednym s owem

tam, gdzie jest na to miejsce, ale z jednym 

wyj tkiem: nie mo na ich instalowa  w po-

mieszczeniach mokrych: azienkach i pral-

niach. Wersje kasetonowe i kana owe mo na 

zamontowa  w przestrzeni nad sufitem pod-

wieszanym. Klimatyzator kana owy mo -

na tak e powiesi  poza klimatyzowanym po-

mieszczeniem – na przyk ad w pomieszczeniu 

technicznym, na strychu lub w gara u i do-

prowadza  stamt d powietrze specjalnymi ka-

na ami. Takie rozwi zanie pozwala niemal 

ca kowicie wyeliminowa  ha as powodowany 

przez klimatyzator.

W klimatyzowanym pomieszczeniu trzeba 

zapewni  swobodny obieg powietrza, a miej-

sce wybrane na jednostk  wewn trzn  po-

winno spe nia  nast puj ce warunki: 

1) nie mo e by  zas oni te meblami lub zas o-

nami czy kotarami,

2) strumie  ch odnego powietrza nie mo e

by  kierowany bezpo rednio na osoby prze-

bywaj ce w pomieszczeniu: najlepiej, by 

strumie  najpierw zmiesza  si  z ciep ym 

powietrzem pod sufitem i stamt d sp ywa

na dó ,

3) powinno by  odleg e od miejsc, w których 

domownicy odpoczywaj , by nie przeszka-

dza  im ha as dobiegaj cy z klimatyzatora, 

4) raczej nie powinno si  znajdowa  w rogu 

pomieszczenia, bo wtedy ha asy zwi zane 

z prac  klimatyzatora nie b d  rozchodzi  si

swobodnie, lecz odbija  od trzech paszczyzn, 

co mo e je pot gowa .

Jednostk  zewn trzn  najcz ciej umiesz-

cza si  na elewacji, rzadziej na dachu lub 

w ogrodzie, gdzie jest najmniej widoczna: nie 

szpeci domu, a ponadto mo na j  os oni  zie-

leni  lub elementami ma ej architektury. 

Uwaga! Jednostka zewn trzna nie mo e

by  wystawiana bezpo rednio na s o ce, by 

si  niepotrzebnie nie nagrzewa a.

Dobór mocy klimatyzatora
Najwa niejszym parametrem klimatyza-

tora jest moc ch odnicza. Producenci obli-

czaj  j  na ró ne sposoby, co utrudnia po-

równywanie urz dze . wiadectwem, e

Dwa razy w roku nale y zleci  przegl d klimaty-

zatora. Serwisant powinien oceni , czy nie 

grozi wyciek freonu, wskutek czego mog aby si

te  zatrze  spr arka. Koszt jej naprawy jest 

porównywalny z kosztem nowego klimatyzatora

 Klimatyzator zamontowany pod sufitem: nadmuchiwane przez nie powietrze rozp ywa si

równomiernie po suficie i agodnie opada, mieszaj c si  z ciep ym powietrzem. Dzi ki temu 

w pomieszczeniu odczuwa si  przyjemny ch ód

krotna filtracja mo e oczyszcza  powietrze w po-

mieszczeniu nie tylko z kurzu, ale równie  z zapa-

chów, dymu tytoniowego, bakterii, zarodników 

grzybów, czyli praktycznie wszystkich szkodli-

wych dla zdrowia substancji. 

 Nast pn  wa n  cech  jest niezawodno .

Nikt nie lubi cz stych wizyt serwisantów we w a-

snym domu. Dlatego bardzo wa na jest jako

urz dzenia. 

Warto wspomnie  o estetyce urz dze , ja-

ko ci ich obudowy i atwo ci dostosowania ich 

do miejsc, w których b dzie si  z nich korzysta

– urz dzenia domowe kupuje si  „oczami”, a ich 

wygl d jest równie wa ny, co cechy techniczne.

Micha  Zalewski, firma Klima-Therm

Jaki jest zasi g i wydajno  klimatyzacji – 

czy wystarczy tylko w salonie, je li oprócz nie-

go na parterze jest jeszcze kuchnia i WC?

Najskuteczniejsza jest klimatyzacja w ka -

dym pomieszczeniu. Dobieraj c urz dzenia, 

nale y wzi  pod uwag  kubatur  pomieszcze-

nia lub pomieszcze , liczb  okien, liczb  urz -

dze  elektrycznych wytwarzaj cych ciep o (TV, 

monitory itd.) oraz nas onecznienie. Drzwi oraz 

ciany mi dzy poszczególnymi pomieszczenia-

mi utrudniaj  cyrkulacj  powietrza. 

Moc klimatyzatorów dobiera si  do pomiesz-

cze  wed ug zalecenia: 40 W na 1 m3.

W Wielkiej Brytanii i USA wydajno  klimaty-

zacji cz sto podaje si  w jednostkach BTU/h 

(BTU – British Thermal Unit to ilo  ciep a po-

trzebna na ogrzanie 1 funta wody o 1 stopie

Fahrenheita).

1 kW mocy klimatyzatora odpowiada oko o

3,4 BTU/h.

PRZYK AD. Jak  moc powinna mie  klimatyza-

cja do pokoju 25 m2 o wysoko ci 3 m?

Kubatura pokoju wynosi 25 m2 × 3 m = 75 m3.

Potrzebna moc ch odnicza klimatyzatora:

75 m3 × 40 W = 3000 W, co odpowiada 

10 200 BTU.

Joanna Luto-Janus, firma Grass 

Co to s  inwertery i ile kosztuj  w porów-

naniu ze zwyk ymi klimatyzatorami? Czy s

polecane do domów jednorodzinnych?

Moc klimatyzatorów mo na regulowa  metod

on-off, czyli „w cz-wy cz”, ale s  te  klimaty-

zatory z p ynn  regulacj  mocy, czyli inwertery.

P ynna regulacja mocy zapewnia bardziej rów-

nomiern  temperatur  w pomieszczeniu i eko-

nomiczniejsz  prac  klimatyzatora. 

Obecnie urz dzenia inwerterowe wypieraj  z ryn-

ku urz dzenia typu on-off i w niedalekiej przysz o-

ci najprawdopodobniej stan  si  jedynymi do-

st pnymi. Mo na je poleca  do ka dego rodzaju 

pomieszcze , w tym do domów jednorodzinnych 

fo
t.
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urz dzenia zosta y przebadane, jest certyfi-

kat Euroventu, który zawiera informacje do-

tycz ce mocy, poziomu emitowanego ha a-

su, wydajno ci grzewczej i ch odniczej. Je li 

urz dzenie nie ma takiego certyfikatu (nie 

jest on obowi zkowy), warto sprawdzi , czy 

podawana przez producenta moc to warto

ca kowita, czy te  tzw. moc jawna, która za-

wsze jest mniejsza. 

Nie nale y porównywa  mocy klimatyza-

tora typu monoblok z klimatyzatorem split 

– przede wszystkim dlatego, e producen-

ci monobloków zwykle podaj  tylko moc 

ch odnicz  spr arki, która nie odzwier-

ciedla rzeczywistej wydajno ci urz dzenia 

ustawionego w pomieszczeniu. Korzystaj c

z monobloków, trzeba otworzy  okno, przez 

które nap ywa ciep e powietrze z zewn trz, 

a to zmniejsza wydajno  klimatyzatora. 

Uwaga! Klimatyzator typu split, który

ch odzi powietrze w pomieszczeniu, nie 

zapewnia wymiany powietrza na wie e,

a wi c do pe nego komfortu – oprócz klima-

tyzatora – potrzebna jest sprawnie dzia aj -

ca wentylacja. 

Nowoczesne klimatyzatory maj  coraz cz -

ciej p ynn  regulacj  mocy, dzi ki czemu 

s  wydajniejsze, bo lepiej dostosowuj  prac

do rzeczywistego zapotrzebowania na ch ód. 

Dzi ki regulacji mocy urz dzenia te zapew-

niaj  te  wi kszy komfort cieplny w po-

mieszczeniu. Urz dzenia z regulacj  mocy 

nazywane s  inwerterami lub spr arkami 

inwerterowymi.

Gruntowy wymiennik ciep a
– GWC
W naszej strefie klimatycznej na g boko ci od 

1 do 4 m w ci gu roku panuje do  sta a tempe-

ratura oko o 10°C (±1,5°C). Dzi ki umieszcze-

niu na tej g boko ci odpowiedniego wymien-

nika, mo na ch odzi  powietrze wentylacyjne 

trafiaj ce do domu. Wymiennikiem, przez któ-

ry przechodzi powietrze wentylacyjne, mo e

by  rura zag biona w gruncie lub z o e wi-

rowe, czyli u o ona w wykopie warstwa p u-

kanego gruboziarnistego wiru. Ze wzgl du 

na to, e powietrze musi by  nawiewane, dom 

trzeba wyposa y  w mechaniczn  wentyla-

cj  nawiewno-wywiewn , która zapewni latem 

och adzanie i osuszanie powietrza w GWC, 

a zim  podgrzewanie i nawil anie. Przez ca y

rok powietrze wentylacyjne mo e by  te  fil-

trowane z bakterii i py ków ro lin. 

Uwaga! Ch odzenie lub ogrzewanie powietrza 

zale y od powierzchni wymiennika i od szyb-

– wystarczy tylko w a ciwie dobra  moc urz dze-

nia do zapotrzebowania budynku. Klimatyzatory 

inwerterowe s  dro sze – na przyk ad klimaty-

zator pojedynczy split o mocy 3,40 kW (on-

off) kosztuje 2279 z , a klimatyzator pojedyn-

czy split inverter o podobnej mocy 3,50 kW 

jest oferowany w cenie 3710 z .

Adam Wasilewski, firma Saunier Duval

W jakim stopniu klimatyzacja obci a do-

mowy bud et? Jakie b d  moje rachunki, 

gdy zamontuj  klimatyzacj  w ca ym domu 

na parterze i na pi trze?

Pobór pr du przez klimatyzator, a zatem koszt 

jego eksploatacji, zale y od klasy energetycz-

nej. Najlepsze klimatyzatory w klasie ener-

getycznej A (wszystkich klas jest 7 – od A 

do G) uzyskuj  z 1 kW pobranej energii elek-

trycznej ponad 3,2 kW ch odu, dla porówna-

nia klimatyzator w ni szej klasie energetycz-

nej D jedynie tylko mi dzy 2,6 kW a 2,8 kW. 

Do efektywnego ch odzenia 1 m2 pustego 

pomieszczenia potrzeba 0,1 kW wydajno ci

ch odniczej (lub inaczej 1 kW ch odu na 10 m2

pomieszczenia).

Koszt 1 kWh energii elektrycznej to oko o 0,45 z .

Jedna godzina pracy klimatyzatora w klasie A 

REKLAMA
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BUDUJEMY DOM 5/2010122

Przegl d rynku

ko ci przep ywu powietrza, a nie od samej d u-

go ci rur.

W instalacji wentylacyjnej wspó pracuj -

cej z GWC potrzebna jest dodatkowa czerp-

nia powietrza, z której korzysta si  wte-

dy, gdy nawiewane powietrze nie wymaga 

ogrzania ani ch odzenia. Prze czanie mi -

dzy czerpniami mo e odbywa  si  r cznie 

albo automatycznie – dzi ki si ownikowi 

sterowanemu czujnikiem temperatury ze-

wn trznej. 

Zaprojektowanie i wykonanie GWC nie 

nale y do najprostszych, dlatego warto je 

powierzy  do wiadczonemu fachowcowi. 

Warto tak e pami ta  o poni szych zasa-

dach:

1. Gdy poziom wód gruntowych jest wyso-

ki, to wirowy wymiennik ciep a trzeba po-

sadowi  powy ej najwy szego poziomu wód 

i wykona  nad nim kopiec.

2. Projektuj c GWC, trzeba uwzgl dni  za-

potrzebowanie budynku na wie e powie-

trze wentylacyjne i zdolno  gruntu do ma-

gazynowania i przekazywania ciep a: zale y

ona od rodzaju gruntu oraz nas onecznienia 

dzia ki.

3. Trzeba wzi  pod uwag  wymagane pa-

rametry wentylatorów, które musz  przet a-

cza  okre lon  ilo  powietrza, pokonuj c

jednocze nie opory przep ywu w instalacji.

4. Warto uwzgl dni  zdolno  gruntu, w któ-

rym ma by  umieszczony wymiennik, do 

tzw. regeneracji termicznej, czyli wyrówny-

wania temperatury z reszt  gruntu.

5. Gruntowy wymiennik ciep a musi mie

odpowiednie rozmiary: zbyt ma y, chocia

ta szy, mo e by  niewystarczaj co efektyw-

ny, za du y b dzie zu ywa  za du o pr du, 

a zatem b dzie kosztowny w eksploatacji.

Dodatkowe funkcje
Klimatyzator, oprócz tego, e ch odzi powie-

trze, mo e mie  tak e dodatkowe funkcje. 

Mo e ogrzewa  pomieszczenie, cho  cz -

sto b dzie to mo liwe dopóty, dopóki tempe-

ratura na zewn trz nie spadnie poni ej -5°C 

(zwykle funkcj  t  wykorzystuje si  spora-

dycznie wiosn  lub jesieni ). 

Ka dy klimatyzator osusza powietrze 

w pomieszczeniu, co mo e niekorzystnie  

wp ywa  na nasze samopoczucie. Dlatego 

w sprzeda y dost pne s  klimatyzatory z do-

datkow  funkcj nawil ania powietrza. 

Produkuje si  te  klimatyzatory, które 

dzi ki odpowiedniej czerpni maj  dodatkow

funkcj doprowadzania wie ego powietrza.

S  te  klimatyzatory z filtrami powietrza.

Filtry, cho  s  w standardowym wyposa e-

niu, mog  ró ni  si  dok adno ci  pracy, np. 

cz ciowo rozk adaj  lub unieszkodliwiaj

niektóre alergeny.

Nowo ci  s  klimatyzatory kasetono-

we, które steruj  nawiewem powietrza tak, 

e rozchodzi si  ono w czterech kierunkach 

oraz klimatyzatory z obracaj cym si  samo-

czynnie czujnikiem temperatury, kieruj ce 

strumie  powietrza tam, gdzie w danej chwi-

li temperatura jest najni sza. 

o mocy ch odniczej 2,5 kW (dobranego do po-

mieszczenia o powierzchni do 25 m2) kosztuje 

1 h x 0,45 z /kWh × 2,5 kW = 0,35 z , a klimatyza-

tora o tej samej mocy ch odniczej, ale w ni szej 

klasie D – odpowiednio 0,41 z .

Szacunkowo mo na przyj , e w s oneczny, 

upalny dzie  b dzie konieczno  ci g ej pracy 

klimatyzatora przez 4–5 godzin, st d przy za o-

eniu jego mocy ch odniczej 2,5 kW w redniej 

klasie energetycznej koszt dziennej eksploata-

cji nie powinien przekroczy  2 z . Oznacza to, 

e ch odzenie przez ca y upalny miesi c po-

mieszczenia o powierzchni do 25 m2 to wy-

datek oko o 60 z .

Tomasz Kotruchow, firma Fonko

S ysza am, e klimatyzacja w domu to du e

niebezpiecze stwo dla zdrowia – za chwil

pojawi si  katar, angina, przezi bienie. Ile 

w tym prawdy? I co z alergikami?

Problemami zdrowotnymi grozi nie samo 

u ywanie klimatyzatorów, tylko niew a ciwa 

ich eksploatacja.

Klimatyzatory s  urz dzeniami do zapewnie-

nia komfortu, a nie urz dzeniami do nadmier-

nego wyzi biania u ytkowników. Zaleca si

nastawia  klimatyzator tak, by ró nica mi dzy 

temperatur  zewn trzn  a nastawion  nie by a

wi ksza ni  5–6°C. Je li ró nica jest wi ksza, 

wielokrotne przechodzenie mi dzy pomieszcze-

niami, w których jest tak ró na temperatura, 

powoduje zagro enie przezi bieniem. Dlatego 

gdy na dworze w upalny dzie  jest 35°C, kli-

matyzator nale y nastawi  na temperatur

nie ni sz  ni  30°C.

W czony klimatyzator ca y czas filtruje 

powietrze w pomieszczeniu (s  ró ne filtry, 

w tym równie  plazmowe, które ca kowicie 

wychwytuj  py ki i bakterie), dlatego klima-

tyzator w aden sposób nie mo e zwi ksza

zagro enia uczuleniami czy powodowa  inne 

pogorszenie jako ci powietrza w pomieszcze-

niu. Z drugiej strony ze wzgl du na filtrowanie 

powietrza niezb dne jest okresowe czyszcze-

nie filtrów klimatyzatora, w których groma-

dz  si  zanieczyszczenia: eksploatacja klima-

tyzatora z nieczyszczonymi okresowo filtrami 

mo e by  szkodliwa.

Tomasz Kotruchow, firma Fonko

Czy stosowanie klimatyzacji przyczynia si

do zanieczyszczania rodowiska?

Obecnie stosowany czynnik ch odniczy (najcz -

ciej freon R410A) jest bezpieczny dla rodowi-

ska naturalnego. Zagro eniem by  stosowany 

wcze niej freon R-22.

Bogus aw Hodera, firma Miller

Gruntowy rurowy wymiennik ciep a

Gruntowy wirowy wymiennik ciep a

czerpnia cienna

centrala wentylacyjna

przepustnica zwrotna

(r czna lub automatyczna)

czerpnia gruntowa

ruroci g

czerpnia cienna

centrala wentylacyjna

przepustnica zwrotna

(r czna lub automatyczna)

czerpnia gruntowa

wir

warstwa izolacji 

(np. styropian)
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