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Klimatyzacja
Niewiele osób potrafi powiedzieæ,

czym ró¿ni siê klimatyzacja od wentylacji.
A ró¿nica wynika z celu, jakiemu ma s³u-
¿yæ instalacja. Zadaniem wentylacji jest
zapewnienie takiej iloœci œwie¿ego powie-
trza dostarczanego do pomieszczenia,
aby zapewniæ z jednej strony wymagan¹
iloœæ powietrza do procesu oddychania,
z drugiej wystarczaj¹c¹ iloœæ powietrza dla
urz¹dzeñ zainstalowanych w domu, tj. ko-
t³ów lub podgrzewaczy wody.

Natomiast klimatyzacja w domu jed-
norodzinnym s³u¿y do zapewnienia
komfortu cieplnego osobom w nim
przebywaj¹cym, czyli warunków dobre-
go samopoczucia. Ma³o kto zdaje sobie
sprawê, co siê na te warunki sk³ada, do-
póki nie zostan¹ przekroczone pewne
wartoœci: temperatury powietrza w po-
mieszczeniu, wilgotnoœci wzglêdnej,
prêdkoœci ruchu powietrza w otoczeniu
cz³owieka oraz poziomu zanieczyszczeñ
w postaci py³ów i zapachów.
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komfortowo

LATEM

Nadchodzi lato, a razem z nim nastan¹ upa³y.
Ju¿ teraz warto siê zastanowiæ nad mo¿liwoœci¹

zamontowania klimatyzacji w domu lub w wybranych
pomieszczeniach, aby póŸniej nie czekaæ na

wykonanie instalacji w d³ugiej kolejce.

fot. Tako

Tomasz Pabur

... odczucie komfortu cieplnego okreœlaj¹ re-
ceptory zimna, które znajduj¹ siê na powierzchni
ca³ej skóry oraz receptory ciep³a znajduj¹ce siê
w rdzeniu mózgowym cz³owieka. Receptory termicz-
ne steruj¹ gospodark¹ ciepln¹.

Gdy temperatura skóry spadnie poni¿ej 33°C
cz³owiek zaczyna marzn¹æ. Gdy temperatura
rdzenia mózgowego, k tóra jest taka, jak tempe-
ratura b³ony bêbenkowej przekroczy 37°C, cz³o-
wiek zaczyna siê pociæ. Receptory zimna reaguj¹
np. na przeci¹gi lub zimn¹ œcianê. Je¿eli wartoœci
te nie s¹ przekraczane, mo¿na mówiæ o komfor-
cie cieplnym.

...organizm cz³owieka traci ciep³o przez od-
parowanie trzema sposobami: przez wydychanie
pary z p³uc, przez ci¹g³e nieodczuwalne oddychanie
skóry i poprzez uruchamiany czasami mechanizm
pocenia siê. 

Nieodczuwalne oddychanie i pocenie siê skóry
polega na przes¹czaniu siê p³ynów z organizmu
przez skórê i powstawaniu mikroskopijnych krope-
lek wilgoci na jej powierzchni. Poniewa¿ kropelki te
maj¹ ma³e wymiary, natychmiast odparowuj¹ do
otoczenia i dlatego nie mo¿na ich zauwa¿yæ.  Poce-
nie siê jest zupe³nie innym procesem i w warunkach
komfortowych nie powinno wystêpowaæ. 

...wydychane przez cz³owieka powietrze ma
temperaturê oko³o 35°C i wilgotnoœæ wzglêdn¹
95%, zawiera 17% O2, 4% CO2 i 79% N. Iloœæ wydy-
chanego dwutlenku wêgla w czasie spoczynku wy-
nosi 10-20 l/h.

Dlatego obecnoœæ cz³owieka w pomieszczeniu
zmienia w nim jakoœæ powietrza: jego temperaturê,
sk³ad i wilgotnoœæ. Im wiêcej jest osób, tym szybciej
jakoœæ powietrza pogarsza siê. Dlatego nale¿y do-
prowadzaæ powietrze œwie¿e do pomieszczenia,
a usuwaæ zu¿yte z nadmiarem wilgoci.

...temperatura skóry i ch³odzenie przez od-
parowanie z jej powierzchni maj¹ istotny wp³yw na
odczucie komfortu cieplnego; powierzchnia skóry
cz³owieka o wadze 60-70 kg wynosi 1,7-1,9 m2.

Cia³o w czasie spoczynku ma najwy¿sz¹ tem-
peraturê skóry. Wraz ze wzrostem aktywnoœci ru-
chowej temperatura cia³a maleje, poniewa¿ wzra-
sta iloœæ oddawanego ciep³a. Organizm ludzki sam
potrafi wytwarzaæ ciep³o, np. z przemiany t³usz-
czów, dziêki czemu wartoœæ optymalna temperatu-
ry powietrza ulega obni¿eniu. Ruch i nieprzegrze-
wanie siê sprzyjaj¹ intensywniejszej przemianie
materii i szybszemu spalaniu kalorii. Dla osób ak-
tywnych jako komfortowa odczuwana jest ni¿sza
temperatura.

Czy wiesz, ¿e ...?>>
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Temperatura i wilgotnoœæ
Ka¿dy cz³owiek ma inne preferencje

termiczno-wilgotnoœciowe, które dodat-
kowo ulegaj¹ zmianom w zale¿noœci od
pory dnia i roku, a tak¿e ulegaj¹ zmianom
z wiekiem. Bardzo istotny wp³yw na od-
czuwan¹ temperaturê ma gruboœæ naszego
ubrania czy choæby to, czy coœ zjedliœmy.
Okazuje siê, ¿e po posi³ku obfitym w bia³-
ka zmniejszenie temperatury powietrza
o jeden stopieñ nie powoduje zmian w na-
szym odczuciu ch³odu. Ró¿nice w odbio-
rze temperatury otoczenia wystêpuj¹ tak-
¿e miêdzy kobietami a mê¿czyznami.
Mê¿czyŸni s¹ z regu³y wiêksi i tym sa-
mym maj¹ wiêksz¹ powierzchniê skóry.
Co za tym idzie, wydzielaj¹ do otoczenia
wiêcej ciep³a. Lepiej wiêc ni¿ kobiety czu-
j¹ siê w ni¿szej temperaturze.

Poczucie komfortu mo¿na zatem za-
pewniæ tylko w pomieszczeniu z jedn¹
osob¹. Przy wiêkszej ich liczbie mo¿e to
byæ niemo¿liwe. Zawsze znajdzie siê ktoœ,
komu warunki panuj¹ce w pomieszcze-
niu nie odpowiadaj¹. W wyniku badañ,
przeprowadzonych na du¿ych grupach,
uda³o siê jednak okreœliæ temperatury
najbardziej optymalne dla 90-95% osób.
I tak w okresie letnim najbardziej opty-
malne s¹ temperatury w zakresie od 23
do 26°C, natomiast w zimowym – od 20
do 22°C.

Je¿eli jednak bêdziemy w pomiesz-
czeniu wykonywali prace fizyczne, przy-
toczone temperatury oka¿¹ siê zbyt wyso-
kie i nale¿y je obni¿yæ o 2-4°C. Obni¿enie
temperatury do 17-19°C zaleca siê rów-
nie¿ w okresie zimowym podczas snu.
Latem temperatura noc¹ z regu³y spada,
œpimy wiêc przy temperaturze ni¿szej ni¿
panuj¹ca za dnia.

Drugim wa¿nym parametrem jest
wilgotnoœæ wzglêdna powietrza. Orga-
nizm cz³owieka jest w stanie tolerowaæ
jej du¿e zmiany bez niekorzystnych od-
czuæ. Jako najbardziej optymalny za-
kres uwa¿a siê od 40 do 60%. Ale ak-
ceptowana jest te¿ wilgotnoœæ w zakre-
sie 30-70%. Jej spadek poni¿ej 30% po-
woduje wysuszanie b³on œluzowych
w drogach oddechowych. Tak niska wil-
gotnoœæ wystêpuje w naszej strefie kli-
matycznej w pomieszczeniach w okresie
zimowym. Niezbêdne jest wówczas na-
wil¿anie. Z kolei wilgotnoœæ powy¿ej
70% jest odbierana jako powietrze ciê¿-
kie i duszne. Najlepszym przyk³adem
jest powietrze przed letni¹ burz¹. Doty-

czy to zw³aszcza osób cierpi¹cych na
choroby uk³adu kr¹¿enia. Dla nich let-
nie upa³y stanowi¹ œmiertelne zagro¿e-
nie. Kiedy wysokim temperaturom to-
warzyszy wysoka wilgotnoœæ powietrza,
liczba zgonów siê zwiêksza. Powodem
jest przegrzanie organizmu i niedotle-
nienie komórek.

Cz³owiek oddaje ciep³o do otoczenia
przez promieniowanie, konwekcjê i odpa-
rowywanie potu. Do temperatury ok.
24°C wiêkszoœæ ciep³a jest oddawana na
dwa pierwsze sposoby. Dlatego w okresie
zimowym zak³adamy kilka warstw ubrañ,
aby ograniczyæ iloœæ ciep³a oddawanego
do otoczenia przez skórê.

Latem, gdy temperatury s¹ wy¿sze,
wiêkszy udzia³ w oddawaniu ciep³a ma
odparowywanie potu. Na ten sposób ter-
moregulacji pozwala ubieranie siê
w przewiewne i lekkie ubrania. Je¿eli or-
ganizm nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci od-
parowania potu, bêdzie on sp³ywa³ po
naszym ciele. Jednak opisane powy¿ej
zjawisko odparowywania potu przebiega
prawid³owo przy wilgotnoœci powietrza
poni¿ej 70%. Gdy powietrze jest zbyt
wilgotne, och³adzanie organizmu t¹ dro-
g¹ jest utrudnione. Zdolnoœæ bowiem po-
wietrza do wch³aniania wilgoci jest
mniejsza. Dlatego w dni upalne i parne
szukamy pomieszczeñ ch³odnych lub
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Filtry s³u¿¹ do usuwania zanieczyszczeñ, zapachów, py³ków, pleœni, bakterii i wirusów.
W klimatyzatorach stosuje siê nastêpuj¹ce filtry:

n w³ókninowe – najpopularniejsze. Jako materia³ filtracyjny wykorzystuje siê w nich w³ókna szk³a, pla-
stiku, tworzyw naturalnych, metali itp. Grube w³ókna stosuje siê w filtrach zgrubnych i dok³adnych, drob-
ne – w bardzo dok³adnych i zawiesinowych (HEPA, ULPA). Filtry z w³óknami z niektórych materia³ów mo¿-
na myæ wod¹, co obni¿a koszty u¿ytkowania;
n elektrostatyczne – wychwytuj¹ cz¹stki na zasadzie elektrostatycznego przyci¹gania ³adunków. S³u¿¹
do usuwania cz¹stek wiêkszych, np. py³ków czy zarodników pleœni;
n fotokatalityczne – w filtrach tych na skutek dzia³ania œwiat³a z lampy UV na tlenek tytanu tworz¹ siê nad-
tlenek wodoru (H2O2) oraz rodniki wodorotlenowe (OH). Oba maj¹ silne w³aœciwoœci utleniaj¹ce i dzia³aj¹c
wspólnie s¹ w stanie roz³o¿yæ substancje wydzielaj¹ce nieprzyjemne zapachy na bezzapachowe dwutlenek
wêgla i wodê. Silne utleniacze usuwaj¹ równie¿ bakterie i pleœñ oraz unieszkodliwiaj¹ wirusy;
n zawieraj¹ce enzymy biologiczne – zatrzymuj¹ one bardzo ma³e drobiny kurzu (99% cz¹stek kurzu
o œrednicy mniejszej ni¿ 0,3 mm), unieszkodliwiaj¹ bakterie i grzyby (na skutek dzia³ania enzymów ginie
ponad 95% bakterii);
n katechinowe – wychwytuj¹ nie tylko roztocza, dym tytoniowy i inne typowe zanieczyszczenia, ale tak¿e za-
trzymuj¹ i neutralizuj¹ wirusy i bakterie. Filtry powlekane s¹ katechin¹, która jest naturalnym zwi¹zkiem wy-
stêpuj¹cym w liœciach herbaty, zwalczaj¹cym wirusy, bakterie i inne czynniki chorobotwórcze.

Rodzaje filtrów>>

wentylator

wymiennik ciep³a

filtr antybakteryjny

filtr wstêpny

obudowa

Budowa jednostki wewnêtrznej klimatyzatora. Wa¿nym elementem s¹ zamontowane wewn¹trz filtry
(foot. Centrum Klima)
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zbiorników wodnych, w których mo¿e-
my obni¿yæ temperaturê cia³a.

Latem naprzeciw naszym potrzebom
wychodzi instalacja klimatyzacyjna, która
och³adza powietrze w pomieszczeniu
i usuwa z niego nadmiar wilgoci, co daje
poczucie komfortu cieplnego. Poniewa¿
klimat w naszym kraju ulega ociepleniu,
a jego dodatkow¹ cech¹ jest podwy¿szona
wilgotnoœæ, korzystanie z klimatyzatora
staje siê niemal koniecznoœci¹. Za³o¿enie
klimatyzacji jest szczególnie polecane
dla osób starszych lub cierpi¹cych na
choroby uk³adu kr¹¿enia.

Prêdkoœæ powietrza
Na odczucie komfortu cieplnego wp³y-

wa te¿ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w na-
szym otoczeniu. Ka¿dy to zna: gdy siê zbli-
¿amy do wentylatora, odczuwamy ch³ód.
Przy tej samej temperaturze, lecz przy ró¿-
nej prêdkoœci powietrza mo¿emy odczuwaæ
komfort cieplny lub odnosiæ wra¿enie, ¿e
jest zbyt zimno. W okresie letnim cz³o-
wiek zazwyczaj czuje siê optymalnie
w temperaturze 23-26°C, ale tylko wtedy,
gdy prêdkoœæ omywaj¹cego go powietrza
nie przekracza 0,2 m/s. Je¿eli jest wiêksza,
zaczynamy czuæ dyskomfort i odnosiæ wra-
¿enie wystêpowania przeci¹gu, zw³aszcza
gdy jesteœmy spoceni. Aby temu zapobiec,
musimy albo zmniejszyæ prêdkoœæ przep³y-
waj¹cego powietrza, albo podnieœæ jego
temperaturê. Poniewa¿ w wy¿szych tempe-
raturach i tak najwiêcej ciep³a oddajemy
przez parowanie, wymuszony ruch powie-
trza wokó³ cia³a poprawia warunki parowa-
nia i pozwala bardziej wych³odziæ cia³o. To
zjawisko zosta³o wykorzystane do okreœle-
nia tzw. temperatury odczuwalnej, na któr¹
sk³ada siê nie tylko temperatura powietrza,
ale tak¿e prêdkoœæ jego przep³ywu.

Przy wykonywaniu klimatyzacji czêsto
siê pope³nia ten b³¹d, ¿e nie bierze siê pod
uwagê prêdkoœci powietrza i strumieñ zim-
nego powietrza kieruje na osobê siedz¹c¹.
Po kilku minutach ta osoba bêdzie odczu-
wa³a ch³ód i przeci¹g. Skutkiem d³ugotrwa-
³ego przebywania w strefie ch³odu bêdzie
przeziêbienie. Przeziêbieniem mo¿e siê
równie¿ zakoñczyæ zbyt czêste przechodze-
nie miêdzy pomieszczeniami o ró¿nych
temperaturach, zw³aszcza jeœli ich ró¿nica
przekracza 7°C, gdy¿ organizm ludzki od-
biera to jako tzw. szok cieplny. Ze zjawi-
skiem tym mo¿emy siê spotkaæ w czasie za-
kupów w upalne dni, kiedy wchodzimy do
klimatyzowanych sklepów i z nich wycho-

dzimy. Zakupy takie w najlepszym wypad-
ku koñcz¹ siê katarem.

Zanieczyszczenia
Jakoœæ otaczaj¹cego nas powietrza ze-

wnêtrznego stale siê pogarsza w wyniku
ci¹g³ego wypuszczania do atmosfery za-
nieczyszczeñ. Wskutek tego coraz czêœciej
pojawiaj¹ siê alergie. Organizm ludzki
jest w stanie do pewnego stopnia obroniæ
siê przed zanieczyszczeniami. Jednak po
przekroczeniu pewnych progów mecha-
nizmy obronne przestaj¹ dzia³aæ. Chc¹c
organizmowi pomóc, powinniœmy wybie-
raæ tak¹ lokalizacjê domu, aby iloœæ zanie-
czyszczeñ w powietrzu by³a jak najmniej-
sza. Nie zawsze jest to mo¿liwe. Wówczas
powinniœmy stosowaæ odpowiednie filtry
usuwaj¹ce zarówno py³y, jak i bakterie
czy alergeny.

Zapachy
Powstaj¹ce w pomieszczeniu zapachy,

np. podczas palenia papierosów, równie¿
mog¹ przeszkadzaæ domownikom. Usu-
niêcie zapachów z pomieszczenia w krót-

kim czasie umo¿liwiaj¹ klimatyzatory
z filtrami katalitycznymi.

Klimatyzatory
Do klimatyzowania budynków jedno-

rodzinnych s³u¿¹ klimatyzatory. Z urz¹-
dzeñ tych mo¿na uzyskaæ prost¹ i tani¹
instalacjê klimatyzacyjn¹. Nie trzeba pro-
wadziæ sieci przewodów powietrznych
w budynku ani kupowaæ drogich central
klimatyzacyjnych wymagaj¹cych sta³ej
obs³ugi. W celu wykonania instalacji wy-
konuje siê jedynie przewierty przez œcia-
ny zewnêtrzne, by umo¿liwiæ przeprowa-
dzenie przewodów z czynnikiem ch³odni-
czym, tradycyjnie zwanych freonowymi,
miêdzy jednostk¹ zewnêtrzn¹ a wew-
nêtrzn¹.

Rodzaje klimatyzatorów
Oferta klimatyzatorów jest bardzo du-

¿a. S¹ to klimatyzatory typu kompakt (w
jednej obudowie) i typu split, sk³adaj¹ce
siê z jednostki zewnêtrznej i wewnêtrznej.
Dok³adny podzia³ klimatyzatorów przed-
stawiamy na nastêpnej stronie.

Ka¿dy klimatyzator zawiera cztery
podstawowe elementy 2:
n parownik – wymiennik ciep³a odbiera-
j¹cy ciep³o z pomieszczenia;
n sprê¿arkê – urz¹dzenie s³u¿¹ce do
sprê¿ania gazu;
n skraplacz – wymiennik ciep³a oddaj¹-
cy ciep³o do otoczenia;
n zawór rozprê¿ny – element s³u¿¹cy do
rozprê¿ania gazu.

W parowniku czynnik ch³odniczy odparowuje, pobieraj¹c ciep³o z powietrza otaczaj¹cego wymiennik
w pomieszczeniu. Nastêpnie w postaci gazowej rurkami miedzianymi trafia do sprê¿arki. Tam, w wyniku
procesu sprê¿ania, nastêpuje wzrost ciœnienia gazu. Towarzyszy temu gwa³towny wzrost jego tempera-
tury. Gor¹cy gaz jest kierowany do skraplacza, w którym ulega och³odzeniu i skropleniu. Oddaje przy tym
ciep³o do otoczenia. Ciecz dostaje siê rurkami do zaworu rozprê¿nego, w którym nastêpuje zmniejszenie
ciœnienia. Ciek³y czynnik ponownie trafia do parownika i cykl siê powtarza.

Z powietrza, omywaj¹cego parownik, wykrapla siê para wodna. Zjawisko to zachodzi w zwi¹zku z wy-
st¹pieniem w parowniku temperatury ni¿szej od punktu rosy. Cz³owiek, oprócz ciep³a jawnego, oddaje
równie¿ ciep³o utajone w postaci pary wodnej, czyli potu. Klimatyzator powoduje usuniêcie zarówno nad-
wy¿ki temperatury, jak i wilgotnoœci z pomieszczenia. Dlatego w³aœnie rozwi¹zanie to cieszy siê tak¹ po-
pularnoœci¹. Dodatkowo klimatyzatory s¹ wyposa¿one w filtry. Jest to szczególnie istotne dla alergików,
gdy¿ praca klimatyzatora wywo³uje ci¹g³e mieszanie siê powietrza w pomieszczeniu i powoduje podry-
wanie siê kurzu. Kurz jest wci¹gany przez wentylator, a nastêpnie osadza siê na filtrze i dziêki temu jest
usuwany z pomieszczenia.

Kupuj¹c klimatyzator, pamiêtajmy o wybraniu naj-
lepszego dla nas filtra powietrza

Jak dzia³a klimatyzator>>
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Na rynku dostêpne s¹ klimatyzatory monoblokowe i typu split. W klimatyzatorach
monoblokowych wszystkie elementy znajduj¹ siê w jednej obudowie. W przypadku kli-
matyzatoróww typu split nast¹pi³o ich rozdzielenie. Parownik, jako jednostka wewnêtrz-
na, jest umieszczany w pomieszczeniu, a sprê¿arka, skraplacz i zawór rozprê¿ny znaj-
duj¹ siê w jednostce zewnêtrznej 3 (umieszczanej na zewn¹trz budynku).

Klimatyzatory mo¿na równie¿ podzieliæ na przenoœne i stacjonarne. Klimatyza-
tory przenoœne 4 to takie, które mo¿emy przemieszczaæ z pomieszczenia do po-
mieszczenia w zale¿noœci od naszych potrzeb. Wymagaj¹ jedynie zasilania elek-
trycznego i mo¿liwoœci otworzenia okna. Mog¹ mieæ budowê monoblokow¹. Wów-
czas do och³adzania skraplacza wykorzystywane jest powietrze zewnêtrzne, pobie-
rane podwójn¹ rur¹ wystawion¹ za okno. Powietrze ogrzane w tym procesie wyrzu-
cane jest drug¹ rur¹. Wad¹ tych klimatyzatorów jest ma³a moc ch³odz¹ca. 

W klimatyzatorach przenoœnych typu split skraplacz
umieszczamy na zewn¹trz, za oknem lub za drzwiami.

Jest on po³¹czony z reszt¹ urz¹dzenia przewodem
elastycznym d³ugoœci 3-4 metrów. Urz¹dzenia te ma-
j¹ wiêksz¹ moc ch³odnicz¹. Podobnie jednak jak mo-
noblokowe pracuj¹ g³oœno.

Najstarszymi z urz¹dzeñ stacjonarnych s¹ kompaktowe klimatyzatory okienne 5. Ca³y obieg ch³odniczy jest w nich zam-
kniêty w jednej obudowie. Wad¹ tych klimatyzatorów jest g³oœna praca, ponadto zajmuj¹ one czêœæ powierzchni okna i wyma-
gaj¹ jego przerobienia.

Zosta³y one wyparte przez klimatyzatory typu split w których dokonano rozdzielenia na jednostki: wewnêtrzn¹ z parowni-
kiem oraz zewnêtrzn¹, zawieraj¹c¹ skraplacz, zawór i sprê¿arkê, czyli zespó³ najbardziej ha³asuj¹cy. Jednostki wewnêtrzne s¹
dostêpne w wersjach: œciennej 6, przypod³ogowo-sufi-

towej 7, kasetonowej 8, kana³o-
wej 9, stoj¹cej. Wybór jednostki
zale¿y od naszych preferencji i wy-
stroju wnêtrza. Najczêœciej kupowa-
ne s¹ jednostki œcienne i podsufito-
we. Gdy mamy sufit podwieszony,
idealnym rozwi¹zaniem jest zasto-
sowanie jednostki kasetonowej lub
kana³owej.

Typy klimatyzatorów>>

3 Jednostka zewnêtrzna ulokowana przy œcianie budynku
(fot. Daikin Poland)

4 Klimatyzator przenoœny (fot. AB Klima)

6 Klimatyzator œcienny (fot. Ventra Clima)

7 Klimatyzator przypod³ogowo-
-sufitowy (fot. Cool, Daikin Poland)

9 Klimatyzator kana³owy
(fot. AB Klima)

8 Klimatyzator kasetonowy
(fot. LG Electronics Polska)

5 Klimatyzator okienny
(fot. LG Electronics Polska)
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Dlaczego klimatyzator szumi?
Szum w klimatyzatorach spowodowa-

ny jest prac¹ wentylatorów, sprê¿arki i za-
woru rozprê¿nego. Aby ha³as w pomiesz-
czeniu nie by³ zbyt dotkliwy, w klimaty-
zatorach typu split sprê¿arkê umieszcza
siê w jednostce zewnêtrznej.

Zgodnie z normami firmy powinny
podawaæ wartoœæ ha³asu zmierzonego
w odleg³oœci 1 metra od urz¹dzenia.
Jednostk¹ ha³asu jest decybel akustyczny,
w skrócie dB(A). Odnosi siê on do ha³asu
w paœmie czêstotliwoœci akustycznych 20-
20000 Hz, s³yszalnych przez cz³owieka.
Zbudowanie cicho pracuj¹cego klimaty-
zatora jest bardzo trudne. Wymaga zasto-
sowania dro¿szych rozwi¹zañ konstruk-
cyjnych. Dlatego, im cichszy klimatyza-
tor, tym jego cena jest wy¿sza – mimo,
¿e ma moc ch³odnicz¹ tak¹ sam¹, jak kli-
matyzator g³oœniejszy. Ha³as jest szcze-
gólnie wa¿ny w pomieszczeniach cichej
pracy i sypialniach, zw³aszcza dla osób,
które maj¹ k³opoty z zasypianiem.

Zazwyczaj wentylatory klimatyzato-
rów maj¹ kilka biegów. Im wy¿szy bieg,
tym urz¹dzenie g³oœniej pracuje, a jego
wydajnoœæ ch³odnicza jest wiêksza. Dlate-
go nale¿y siê dowiedzieæ o ha³as urz¹dze-
nia na biegu najwy¿szym. Nieuczciwe
firmy podaj¹ ha³as przy najni¿szym
biegu, a moc ch³odnicz¹ podczas pracy
na najwy¿szym. Dziêki temu ich klima-
tyzatory s¹ bardziej konkurencyjne ce-
nowo. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, czy po-
miary ha³asu, podanego w katalogu, by³y
wykonane w odleg³oœci 1 m od urz¹dze-
nia. Wraz ze zwiêkszaniem siê odleg³oœci
ha³as s³abnie i jego wartoœci nie s¹ po-
równywalne. Dopuszczalny poziom ha-
³asu w pomieszczeniach mieszkalnych
wynosi w dzieñ 40 dB(A), w nocy
30 dB(A). Zewnêtrzny poziom ha³asu
w terenie zabudowy jednorodzinnej nie
powinien przekraczaæ w dzieñ 45 dB(A),
w nocy 40 dB(A).

Jak dobraæ moc klimatyzatora?
Klimatyzator dobieramy poprzez

okreœlenie zysków ciep³a w pomieszcze-
niu. WskaŸnikowo przyjmuje siê zapo-
trzebowanie ch³odu w granicach od 80 do
150 W na metr kwadratowy pomieszcze-
nia. Moc okreœla siê w tak szerokich gra-
nicach, bo wiele zale¿y od orientacji po-
mieszczenia wzglêdem stron œwiata, wiel-
koœci okien, zysków ciep³a z s¹siaduj¹-
cych pomieszczeñ, liczby osób przebywa-

j¹cych w pomieszczeniu oraz urz¹dzeñ
elektrycznych. �ród³em najwiêkszych
zysków ciep³a w pomieszczeniu jest pro-
mieniowanie s³oneczne. Aby je zmniej-
szyæ, mo¿emy zastosowaæ ¿aluzje, rolety,
szyby odbijaj¹ce œwiat³o lub folie. Najbar-
dziej niekorzystne po³o¿enie pomieszcze-
nia to ostatnia kondygnacja i okna po³u-
dniowo-zachodnie, najmniej – parter
i okna pó³nocne.

Jeœli zamierzamy klimatyzowaæ
wiêcej ni¿ jedno pomieszczenie, warto
siê zastanowiæ nad systemem multispli-
towym, w którym jedna jednostka zew-
nêtrzna obs³uguje kilka jednostek wew-
nêtrznych. Doboru systemu i mocy
ch³odniczej dokonuje siê przy u¿yciu spe-
cjalistycznych programów komputero-
wych. Metoda wskaŸnikowa powoduje
niepotrzebne zawy¿anie mocy ch³odni-
czej systemu, a tym samym podwy¿sza
koszty instalacji. Zbyt du¿a moc klimaty-
zatora jest przyczyn¹ czêstego w³¹czania
i wy³¹czania sprê¿arki, co niekorzystnie
wp³ywa na jej ¿ywotnoœæ.

Sterowanie klimatyzatorem
Produkowane obecnie klimatyzato-

ry s¹ zdalnie sterowane pilotem -. U¿y-
waj¹c go, mo¿emy narzuciæ temperaturê
w pomieszczeniu, zaprogramowaæ go-
dziny w³¹czania i wy³¹czania klimatyza-
tora. W przypadku zaniku napiêcia i po-
nownego w³¹czenia zasilania klimatyza-
tor za³¹czy siê sam automatycznie dziê-
ki funkcji „auto restart”. Dostêpne s¹
klimatyzatory z funkcj¹ cichej pracy
w nocy. Funkcja szybkiego ch³odzenia
umo¿liwia w krótkim czasie obni¿enie
temperatury w pomieszczeniu, gdy
wchodzimy do nagrzanego – np. po po-
wrocie z pracy. Mo¿emy równie¿ usta-
wieniem kierownic sterowaæ tak, aby
strumieñ ch³odnego powietrza p³yn¹³
w okreœlonym kierunku.

Czy klimatyzator mo¿e ch³odziæ
przez ca³y rok?
Czynnik ch³odniczy klimatyzatora

zawiera dodatek oleju, s³u¿¹cy smarowa-
niu sprê¿arki. Poni¿ej pewnej minimalnej
temperatury pracy wytr¹ca siê on w uk³a-
dzie ch³odniczym. Zbiera siê w postaci
korków, uniemo¿liwiaj¹cych przep³yw
czynnika ch³odniczego. To z kolei mo¿e
siê staæ przyczyn¹ uszkodzenia sprê¿arki,
pozbawionej smarowania. Dlatego produ-
cent okreœla minimaln¹ temperaturê oto-

czenia, poni¿ej której klimatyzator praco-
waæ nie mo¿e. Zale¿y ona od rodzaju ole-
ju. Aby klimatyzator móg³ pracowaæ rów-
nie¿ w zimie, trzeba zamontowaæ dodat-
kowe grza³ki elektryczne, podgrzewaj¹ce
przewody freonowe.

Na co zwracaæ uwagê przy
zakupie klimatyzatora?
Na pewno oprócz ceny samego urz¹-

dzenia zwróæmy uwagê na koszty u¿ytko-
wania, poziom ha³asu i gwarantowan¹ ¿y-
wotnoœæ. Warto dok³adnie przeczytaæ wa-
runki gwarancji i dowiedzieæ siê o do-
stêpnoœæ serwisu oraz o czas, w jakim po-
dejmuje siê usun¹æ zg³oszon¹ awariê.
Najlepiej, jeœli umowa bêdzie zawiera³a
odpowiednie punkty. Pamiêtajmy tak¿e
o kosztach serwisu gwarancyjnego i po-
gwarancyjnego. SprawdŸmy, czy na ofero-
wane produkty firma wydaje deklaracje
zgodnoœci i czy zapewnia odbiór zu¿ytego
urz¹dzenia. Czy pracownicy serwisu maj¹
odpowiednie uprawnienia.

Gdy tego wszystkiego dope³nimy, na
pewno bêdziemy zadowoleni z zakupu,
a urz¹dzenie bêdzie nam d³ugo s³u¿y³o.

Gdzie zamontowaæ klimatyzator?
Jednostkê wewnêtrzn¹ umieszczamy

tak, aby zimne powietrze, wdmuchiwane
do pomieszczenia, do strefy przebywania
ludzi dochodzi³o z prêdkoœci¹ nie wiêk-
sz¹ ni¿ 0,2 m/s. Inaczej bêd¹ one odnosi-
³y wra¿enie wystêpowania przeci¹gu.
Mo¿e to doprowadziæ do zachorowania.
Musimy równie¿ zwróciæ uwagê, aby
ch³odne powietrze nie omywa³o przed-
miotów, których temperatura mog³aby
spaœæ poni¿ej punktu rosy i zachodzi³o-
by wykraplanie pary wodnej. Szczegól-

- Pilot do klimatyzatora
(fot. Bart Import Poland)
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nie niebezpieczne jest to przy urz¹dze-
niach elektronicznych, gdy¿ wykroplona
woda mo¿e staæ siê przyczyn¹ zwarcia.

Pamiêtajmy, ¿e na umieszczanie jed-
nostki zewnêtrznej na elewacji lub dachu
budynku musimy mieæ zgodê w³aœciciela
budynku – chyba, ¿e uda nam siê j¹ za-
montowaæ na balkonie.

Jak montowaæ?
Producenci w swoich materia³ach po-

daj¹ maksymaln¹ poziom¹ i pionow¹ od-
leg³oœæ jednostki zewnêtrznej od we-
wnêtrznej (zale¿y to od jej mocy), a tak¿e
ograniczenie w postaci liczby za³amañ na
trasie rurek miedzianych. Wykonanie
zgodne z zaleceniami pozwala na prawi-
d³owe i d³ugotrwa³e dzia³anie urz¹dzenia.

Niekorzystne jest umieszczenie jed-
nostki zewnêtrznej powy¿ej wewnêtrznej.
W czasie spoczynku bowiem urz¹dzenie
przet³acza ca³y czynnik ch³odniczy do
skraplacza. Przy zbyt du¿ej ró¿nicy wyso-
koœci sprê¿arka mo¿e sobie z tym nie po-
radziæ. Czynnik pozostanie w parowniku.
W momencie startu urz¹dzenia mo¿e to
doprowadziæ do uszkodzenia sprê¿arki.

Oprócz tego na pionach co 5-6 me-
trów s¹ wymagane syfony zatrzymuj¹ce
olej rozpuszczony w czynniku ch³odni-
czym. Przewody z czynnikiem ch³odni-
czym powinny byæ zaizolowane specjaln¹
antydyfuzyjn¹ izolacj¹ ciepln¹, która
uniemo¿liwi wykraplanie siê wilgoci.

Gotow¹ instalacjê nape³nia siê czynni-
kiem ch³odniczym. W czasie pracy urz¹-
dzenia w jednostce wewnêtrznej powstaj¹
skropliny. Nale¿y je odprowadziæ do ka-
nalizacji lub na zewn¹trz budynku
– ale nie w taki sposób, aby kapa³y na oso-
by przechodz¹ce pod budynkiem. Jeœli
skropliny odprowadzamy do kanalizacji,
zwróæmy uwagê, czy zosta³ wykonany sy-
fon, zapobiegaj¹cy przedostawaniu siê za-

pachów z niej do pomieszczenia. Jeœli kli-
matyzatora u¿ywamy tylko latem, w okre-
sie zimowym woda znajduj¹ca siê w syfo-
nie mo¿e wyschn¹æ i wyziewy kanaliza-
cyjne bêd¹ siê przedostawa³y do mieszka-
nia. Musimy wiêc pamiêtaæ o dolewaniu
wody do syfonu. Chyba, ¿e wykorzystuje-
my syfon pod umywalk¹ lub zlewozmy-
wakiem.

Do zamontowanego urz¹dzenia musi-
my jeszcze doprowadziæ zasilanie elek-
tryczne.

Wymogów monta¿owych jest du¿o.
Tote¿ firmy sprzedaj¹ce klimatyzatory
wymagaj¹, by montowali je autoryzowani
instalatorzy. Osoby wykonuj¹ce instalacje
powinny mieæ tzw. Zielon¹ Kartê, po-
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n Osobom, które dbaj¹ o wystrój wnêtrza, mo¿e nie podobaæ siê umieszczony w widocznym miej-
scu klimatyzator. Dla nich przeznaczony jest klimatyzator, którego obudowê mo¿na pomalowaæ w do-
wolnym kolorze. Dziêki czemu mo¿na go ukryæ lub... wyeksponowaæ. Bo czy ktoœ wyobra¿a sobie np. kli-
matyzator w kwiatki?

n Niebanalnym rozwi¹zaniem jest tak¿e lustrzana obudowa klimatyzatora.
n Do osób ceni¹cych wygodê kierowane s¹ klimatyzatory, których prac¹ sterowaæ mo¿na nie tylko

za pomoc¹ pilota (to ju¿ jest standard), ale wysy³aj¹c SMS-y.

Ciekawostki techniczne>>

REKLAMA
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twierdzaj¹c¹ posiadanie przez nich odpo-
wiednich uprawnieñ do monta¿u tych
urz¹dzeñ.

Jeœli zamontowany przez nas klimaty-
zator zu¿yje siê, musimy sprowadziæ ser-
wis firmy, która sprzeda³a nam urz¹dze-
nie, aby go zdemontowa³ i odebra³, odzys-
kuj¹c czynnik ch³odniczy. Firma sprzeda-
j¹ca klimatyzatory jest zobowi¹zana prze-
pisami prawnymi do odbioru od nas kli-

matyzatora i przekazania go do specjalnej
firmy zajmuj¹cej siê odzyskiwaniem od-
padów. W przypadku próby oddania kli-
matyzatora bezpoœrednio na sk³adowisko,
z pominiêciem firmy odzyskuj¹cej odpa-
dy, prowadz¹cy sk³adowisko odpadów ma
obowi¹zek odmówiæ jego przyjêcia.      

�
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Wersje monta¿u jednostek wewnêtrznych>>

Naœcienny.  Najprostszy i najpopularniejszy – mo¿-

na go zamontowaæ praktycznie w ka¿dym wnêtrzu.

Miêêdzystropowy (kasetonowy). Czêsto stosowany

w pomieszczeniach z podwieszanym sufitem. Mo¿e

mieæ kilkuukierunkowy nawiew. 

Przypod³ogowy. Prosty w monta¿u i obs³udze. Mo¿-

na go zamontowaæ pod oknem, podobnie jak grzej-

nik.

Podstropowy. Idealnie nadaje siê, gdy nie ma miej-

sca na œcianie. Mo¿e mieæ nnawiew 

w jednym lub kilku kierunkach.

ABATRONIC
(48) 369 94 25 www.abatronic.pl

AB KLIMA
(17) 229 66 61 www.chigo.pl

ATC POLAND
(22) 720 56 14 www.airtradecentre.com

BART IMPORT POLAND
(61) 292 62 00 www.bartimport.pl

BH-RES
(17) 864 13 13 www.bh-res.pl

CARRIER POLSKA
(22) 336 08 00 www.carrier.com.pl

CENTRUM KLIMA
(22) 868 25 28 www.centrum-klima.com.pl

CLIMA KOMFORT
(56) 462 23 21 www.climakomfort.pl

COOL
(22) 772 64 18 www.cool.pl

DAIKIN POLAND
(22) 319 90 00 www.daikin.pl

DE LONGHI
(22) 569 95 10 www.delonghi.pl

DELTRA KOZ£OWSKI
I GRACZYKOWSKI

(42) 637 75 90 www.deltra.pl
DOMUS DUCTING POLSKA

(61) 832 46 07 www.domus.com.pl
DOSPEL

(34) 365 98 43 www.dospel.com
ELEKTRONIKA

(58) 663 33 00 www.elektronika-sa.com.pl
EWALDI

(56) 659 65 86 www.klimatyzatory.net.pl
FAVORIT (dystrybutor York International)

(22) 832 45 02 www.favorit.com.pl
FLOP SYSTEM

(71) 325 15 60 www.flopsystem.com.pl
FONKO POLSKA

(22) 644 39 83 www.fonko.com.pl
HAIER POLSKA

(61) 850 76 04 www.haier.pl
IGLOTECH

(55) 279 33 43 www.iglotech.com.pl
KLIMAWENT

(58) 629 64 80 www.klimawent.com.pl
KOSS

(22) 729 84 14 www.koss.pl
LECHAR

(22) 868 67 90 www.lechar.com.pl
LG ELECTRONICS POLSKA

(22) 606 14 50 www.lge.pl
MAROMAR

(22) 663 55 80 www.maromar.pl
MILLER

(32) 215 55 66 www.miller-cieplo.pl
POL-STOWEST

(71) 373 64 82 www.pol-stowest.com.pl
SAUNIER DUVAL

(22) 323 01 80 www.saunierduval.pl
SYSTHERM

(61) 850 75 32 www.systherm.pl
TAKO

(22) 550 15 00 www.tako.com.pl
TORELL

(58) 773 99 00 www.torell.pl 
THOMSEN TEMPCOLD

(22) 835 55 00 www.tempcold.com.pl
YORK INTERNATIONAL

(22) 832 22 20 www.york.com.pl
VBS

(89) 532 05 45 www.vbs-pol.com 
VENTRA-CLIMA

(22) 650 06 90 www.klimatyzacja.pl
VIESSMANN

(71) 360 71 00 www.viessmann.pl
WENT-DOM

(22) 840 46 74 www.went-dom.pl
WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA

(22) 516 20 60 www.wolf.it.pl

Info Rynek – firmy

Wybieraj¹c odpowiedni model ³atwo dopasujemy go do wnêtrza
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