
Na czym polega dzia³anie klimatyzacji?

Klimatyzacja w domu jednorodzinnym s³u¿y do zapewnienia komfortu
cieplnego. Charakterystyczn¹ cech¹ instalacji klimatyzacyjnej jest zdolnoœæ do
usuwania nadmiaru ciep³a i wilgoci, choæ u¿ywaj¹c potocznie wyrazu „klimaty-
zacja” myœli siê tylko o samym ch³odzeniu.

Co to znaczy komfort cieplny?

Dla wiêkszoœci ludzi s³owo „komfort” oznacza subiektywne odczucie, ¿e
nie jest im ani za ciep³o, ani za ch³odno. Wbrew pozorom nie jest mo¿liwe do-
branie w pomieszczeniu takich warunków, ¿eby wszystkie znajduj¹ce siê w nim
osoby czu³y siê komfortowo. Nawet przy najlepiej dobranych parametrach po-
wietrza zawsze siê znajdzie statystyczne 5% osób, które bêd¹ siê uskar¿a³y na
brak komfortu cieplnego.

Jakie parametry wp³ywaj¹ na odczucie komfortu
cieplnego?

S¹ to przede wszystkim parametry powietrza w pomieszczeniu: temperatura,
wilgotnoœæ wzglêdna, prêdkoœæ ruchu powietrza, jego czystoœæ i bezwonnoœæ.
Na odczucie komfortu cieplnego wp³ywaj¹ tak¿e: ubranie osoby, p³eæ, zdrowie,
wiek, pora roku, rodzaj wykonywanej pracy, oœwietlenie, ha³as, zapachy, a tak¿e to,
kiedy cz³owiek jad³ posi³ek, w jakiej przebywa pozycji (czy le¿y, siedzi, stoi).

Jaka jest optymalna temperatura powietrza 
w pomieszczeniu?

Latem poczucie komfortu zapewnia temperatura wynosz¹ca 23-26°C, zi-
m¹ – od 20 do 22°C. Ró¿nica ta wynika prawdopodobnie z faktu, ¿e zim¹ ubie-
ramy siê cieplej ni¿ latem. To s¹ temperatury optymalne dla osób, które nie wy-
konuj¹ prac fizycznych. Dla osób pracuj¹cych nale¿y obni¿yæ temperaturê o 2-
4°C. Temperatura powietrza powinna byæ tak¿e ni¿sza w okresie zimowym w cza-
sie, kiedy œpimy (do wartoœci 17-19°C), chyba ¿e œpimy przy uchylonym oknie.
Wtedy temperatura powinna wynosiæ nawet 22°C. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e poprzez
wietrzenie powstaje ruch powietrza, który powoduje jego przyspieszon¹ wymia-
nê. Wy¿sza temperatura powinna panowaæ tak¿e w pomieszczeniach, w których
przebywaj¹ ludzie starsi, m³odszym zaœ wystarcza temperatura ni¿sza ni¿ poda-
ne wy¿ej. Maksymalna temperatura w pomieszczeniu mieszkalnym nie po-
winna przekraczaæ 26°C.

Jakie s¹ inne optymalne parametry powietrza 
w pomieszczeniu?

Drugim wa¿nym parametrem jest wilgotnoœæ wzglêdna powietrza. Powin-
na ona wynosiæ 40-60%, chocia¿ akceptowana jest w zakresie 30-70%. 

Na nasze samopoczucie du¿y wp³yw ma tak¿e odczuwanie ruchu powietrza.
Im ni¿sza jest temperatura powietrza w pomieszczeniu, tym bardziej odczuwamy
jego ruch. Przy temperaturze 23-26°C prêdkoœæ powietrza op³ywaj¹cego
cz³owieka nie powinna przekraczaæ 0,2 m/s.

Wa¿ny jest te¿ stopieñ zanieczyszczenia powietrza, czyli iloœæ zawartych
w nim py³ów i zapachów. Najlepsze jest bezwonne i czyste.
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Jednostka zewnêtrzna i wspó³pracuj¹ce z
ni¹ urz¹dzenia (fot. Bart Import Poland)

Najczêœciej wybierany jest zestaw z kli-
matyzatorem œciennym (fot. Dospel)

Klimatyzator okienny (fot. Klimawent)



Jak zapewniæ wymagany komfort powietrza 
w pomieszczeniu?

Do klimatyzowania pomieszczeñ w domu jednorodzinnym przeznaczone s¹
klimatyzatory. Ich instalacja jest prosta, nie wymagaj¹ prowadzenia przewodów
powietrznych w ca³ym domu.

Jakie s¹ rodzaje klimatyzatorów?

W sprzeda¿y dostêpne s¹ urz¹dzenia o budowie monoblokowej (tzw. kom-
paktowe) lub rozdzielonej (klimatyzatory typu split), co oznacza, ¿e wszystkie
elementy klimatyzatora znajduj¹ siê w jednej obudowie albo w dwóch po³¹czo-
nych ze sob¹ urz¹dzeniach . 

Klimatyzatory kompaktowe dziel¹ siê na okienne i przenoœne – mo¿emy
montowaæ je w oknie lub ustawiaæ na pod³odze. Ich wad¹ jest g³oœna praca. 

Klimatyzatory typu split sk³adaj¹ siê z jednostki zewnêtrznej i wewnêtrznej.
Na zewn¹trz budynku montowane s¹ te elementy, które najbardziej ha³asuj¹,
a wiêc ich bliskoœæ jest uci¹¿liwa. W pomieszczeniu natomiast pozostaje jed-
nostka wewnêtrzna, w której jedynym Ÿród³em ha³asu jest wentylator. W jedno-
stce wewnêtrznej znajduje siê poza tym uk³ad filtrów, które oczyszczaj¹ powie-
trze w wymaganym przez nas stopniu.

W domach jednorodzinnych najczêœciej stosowane s¹ klimatyzatory
œcienne i przypod³ogowo-sufitowe. Montuje siê je na œcianie, przy pod³odze
lub na suficie. Je¿eli mamy strop podwieszany, mo¿emy wybraæ klimatyza-
tor kasetonowy lub kana³owy.

W wersji split dostêpny jest tak¿e klimatyzator przenoœny. Jednostka ze-
wnêtrzna umieszczana jest na zewn¹trz i po³¹czona z jednostk¹ wewnêtrzn¹
przewodem elastycznym d³ugoœci 3-4 m.

Zalet¹ klimatyzatorów przenoœnych jest to, ¿e w zale¿noœci od potrzeb, mo-
¿emy je przenosiæ z jednego pomieszczenia do innego.

Nie musimy w ka¿dym pomieszczeniu montowaæ jednostki wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej. Mo¿emy zastosowaæ system multisplit, w którym jedna jednost-
ka zewnêtrzna wspó³pracuje z kilkoma jednostkami wewnêtrznymi. Obni¿a
to koszty ca³ego systemu.

Jak sterowaæ prac¹ klimatyzatora?

Produkowane obecnie klimatyzatory maj¹ komfortowy dla u¿ytkownika sposób
obs³ugi. Zazwyczaj jest to pilot z wbudowanym programatorem. Mo¿emy zapro-
gramowaæ godziny w³¹czenia i wy³¹czenia, obni¿enia lub podwy¿szenia tempera-
tury, czy nawet sterowaæ kierunkiem wyp³ywu powietrza z klimatyzatora. S¹ tak¿e
dostêpne urz¹dzenia, których prac¹ mo¿na sterowaæ wysy³aj¹c np. SMS-a.

Jakie rodzaje filtrów s¹ stosowane w klimatyza-
torach?

Najpopularniejsze s¹ filtry w³ókninowe. Zatrzymuj¹ one zanieczyszczenia
mechaniczne - jak du¿e, zale¿y od dok³adnoœci filtra. Oprócz tego stosowane
s¹ filtry elektrostatyczne, które usuwaj¹ cz¹stki wiêksze takie jak py³ki albo za-
rodniki pleœni i filtry fotokatalityczne, które usuwaj¹ zwi¹zki organiczne, bêd¹ce
Ÿród³em zapachów w domu, bakterie i pleœñ, a ponadto unieszkodliwiaj¹ wiru-
sy. Wirusy i bakterie s¹ niszczone tak¿e przez filtry katechinowe, a filtry zawie-
raj¹ce enzymy biologiczne zatrzymuj¹ bardzo ma³e drobiny kurzu i unieszko-
dliwiaj¹ bakterie i grzyby.
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Tak wygl¹da jednostka zewnêtrzna. Jest
ona montowana do œciany budynku albo
na balkonie (fot. Fonko)

Klimatyzator œcienny (fot. TP Tempcold)

Klimatyzator pod³ogowo-sufitowy
(fot. Cool)

Klimatyzator kasetonowy
(fot. LG)


