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Dost pne w sklepach 

klimatyzatory bardzo 

ró ni  si  zarówno 

funkcjonalno ci ,

jak i cen ; istniej

te  alternatywne 

wobec klimatyzatorów 

sposoby ch odzenia 

pomieszcze .

Warto je wszystkie 

pozna , zanim 

dokonamy wyboru. 

RAPORT

WENTYLACJA, 
KLIMATYZACJA

Klimatyzacja

Jaros aw Antkiewicz Upa
za oknem,

ch ód w domu
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Prawdziwa instalacja klimatyzacyjna zapew-

nia nie tylko obni enie temperatury powie-

trza, ale równie  jego odpowiedni  czysto ,

wilgotno  czy wie o  – wszystko to, cze-

go potrzebuj  przebywaj cy w pomieszcze-

niu ludzie, by czu  si  komfortowo. Typowy 

klimatyzator nie ma a  tylu funkcji: jego za-

daniem jest przede wszystkim ch odze-

nie powietrza i z tego zadania dobrze dobra-

ny klimatyzator wywi zuje si  znakomicie. 

Nowoczesne urz dzenia maj  te  pewne do-

datkowe funkcje, które zwi kszaj  ich mo li-

wo ci, jak i zmniejszaj  wydatki na ich eks-

ploatacj .

Typy klimatyzatorów
Monoblok. Najta sze i wci  najpopular-

niejsze w mieszkaniach i domach jednoro-

dzinnych s  klimatyzatory typu monoblok, 

w których wszystkie elementy urz dzenia 

s  umieszczone w jednej obudowie. Taki 

klimatyzator ustawia si  w pomieszczeniu, 

które ma ch odzi , a na zewn trz budynku 

wyprowadza rur rednicy ok. 10 cm, przez 

któr  wyrzucane jest zaczerpni te z po-

mieszczenia powietrze (rozgrzane w wyni-

ku u ycia go do ch odzenia elementów kli-

matyzatora – g ównie spr arki). 

Monoblok jest 

urz dzeniem prze-

no nym, nie wyma-

ga wi c fachowego 

monta u (dla po-

równania: koszt monta u innych typów kli-

matyzatorów wynosi od 800 do 1200 z ). 

Monoblok ma jednak istotne wady. Na 

miejsce powietrza, wyrzuconego przez rur

z klimatyzowanego pomieszczenia, nap ywa 

ciep e powietrze spoza budynku. Rura wy-

rzucaj ca powietrze najcz ciej wystawia-

na jest przez uchylone okno, a w ten sposób 

otwiera si  droga, któr  do wn trza swobod-

nie nap ywa ciep e powietrze zewn trzne, 

przez co rzeczywista wydajno  ch odzenia 

pomieszczenia wyra nie spada. 

Klimatyzatory typu monoblok s  przy tym 

g o ne, bo wszystkie ha a liwe elementy 

urz dzenia (spr arka i wentylatory) znajdu-

j  si  w pomieszczeniu. Szczególnie g o ne

bywaj  urz dzenia niskiej jako ci, a z cza-

sem, gdy ich elementy nieco si  zu yj ,

mog  jeszcze bardziej ha asowa .

 Klimatyzatory 

typu monoblok, 

w przeciwie stwie 

do pozosta ych, 

s  urz dzeniami 

przeno nymifo
t.
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Nieco k opotliwe mo e by

tak e usuwanie skroplin, któ-

re powstaj  w wyniku konden-

sacji pary wodnej w och adza-

nym powietrzu. Monoblok ma 

najcz ciej po prostu zbiorni-

czek na kondensat, o którego 

opró nianiu trzeba pami ta .

Split. Klimatyzator typu 

split sk ada si  z dwóch 

cz ci: jednostki ze-

wn trznej, ze spr ark ,

skraplaczem i wymuszaj -

cym ruch powietrza wen-

tylatorem oraz jednostki 

wewn trznej, sk adaj cej 

si  z parownika i wentyla-

tora. Jednostk  wewn trz-

n  z zewn trzn cz  je-

dynie cienkie rurki (tzw. 

rurki freonowe), którymi 

przep ywa czynnik ch od-
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Green
is cool

¢ darmowa energia z powietrza
¢ najwyższe wskaźniki energooszczędności systemu ogrzewania COP ≥ 4 (B7/W35) 

¢ najniższe koszty instalacyjne systemu ogrzewania budynku
¢ kompletne źródło ciepła (obsługuje ogrzewanie podłogowe,  

konwekcyjne, ciepłą wodę, basen)
¢ bogata oferta akcesoriów
¢ brak bezpośredniej emisji CO2

Twój ciepły dom

REKLAMA

W typowym klimatyzatorze wykorzystane s  w a ciwo ci  fizyczne 

gazów. Spr any gaz oddaje ciep o do otoczenia (z podobnym zjawi-

skiem mamy do czynienia, pompuj c ko o rowerowe: wskutek spr -

ania powietrza rozgrzewa si  cylinder pompki), a gdy si  rozpr a, 

odbiera ciep o z otoczenia (niektórzy pami taj  zapewne u ywane do 

syfonów naboje ze spr onym CO
2
, które pokrywa y si  szronem przy 

opró nianiu). W klimatyzatorze elementem ch odz cym jest parownik. 

Wp ywa do niego spr ony do postaci ciek ej gazowy czynnik ch od-

niczy (nazywany potocznie „freonem”), który rozpr aj c si  (odpa-

rowuj c), odbiera ciep o z otoczenia. Nast pnie 

ci nienie czynnika ch odniczego zostaje podnie-

sione przez spr ark , po czym – przep ywaj c

przez skraplacz – oddaje on ciep o do otoczenia 

i znów wraca do postaci ciek ej. Cykl mo e si

wi c powtórzy  – spr ony, ciek y gaz trafia naj-

pierw do zaworu rozpr nego, który obni a nieco 

jego ci nienie, a nast pnie – do parownika. 

Do usprawnienia wymiany ciep a z otocze-

niem potrzebne s  wentylatory. Trzeba je za-

montowa  w pobli u parownika, skraplacza, 

a tak e spr arki, bo to w a nie spr arka jest 

najbardziej nagrzewaj cym si  elementem ca-

ego urz dzenia. 

Sposób dzia ania klimatyzatora

zawór rozpr ny wentylator

wentylator

kierunek przep ywu 

czynnika ch odniczego

spr arka

skraplacz

 W klimatyzatorze typu split urz -

dzenie jest podzielone na dwie cz -

ci. Najg o niejsze i wydzielaj ce

ciep o elementy zawiera w sobie 

jednostka zewn trzna

fot. Carrier

Schemat dzia ania klimatyzatora
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niczy. Dzi ki tej dwucz onowej konstruk-

cji ch odzone powietrze w pomieszczeniu 

mo e kr y  w obiegu zamkni tym, nato-

miast ciep o przekazywane jest powietrzu 

na zewn trz budynku. 

Klimatyzatory typu split s  urz dzenia-

mi stacjonarnymi, po zamontowaniu przy-

pisanymi do okre lonego pomieszczenia. 

Monta  klimatyzatora trzeba powierzy  spe-

cjali cie, cz sto jest to zreszt  zastrze one

w warunkach gwarancji. 

Klimatyzatory typu split s  wydajne, bo 

w odró nieniu od monobloków ich u ytko-

wanie nie wi e si  z przymusowym, nie-

kontrolowanym wietrzeniem pomieszczenia 

przez uchylone okno. Nie znaczy to oczy-

wi cie, e z wymiany powietrza mo na zre-

zygnowa , ale odpowiada za ni  normalnie 

funkcjonuj ca wentylacja. 

Klimatyzatory split pracuj  zdecydowa-

nie ciszej ni  monoblokowe, bo spr arka 

i jeden z wentylatorów znajduj  si  na ze-

wn trz, a wentylator jednostki wewn trznej 

mo na do  skutecznie wyg uszy .

Kondensat jest w sposób ci g y odprowa-

dzany na zewn trz budynku lub do kanaliza-

cji – przez rurk  pod czon  do urz dzenia.

Multi split. Jednostka zewn trzna klimaty-

zatora split mo e by  po czona nie z jedn ,

ale z wieloma jednostkami wewn trznymi. 

Okre la si  j  wówczas mianem multi split. 

Jedna jednostka zewn trzna, z jedn  spr -

ark , która jest najdro szym elementem ca-

ego urz dzenia, s u y wówczas do ch odze-

nia wielu pomieszcze , a w ka dym z nich 

mo na niezale nie ustawi  na panelu ste-

ruj cym jednostki wewn trznej po dan

temperatur . Znaczenie ma te  to, e na ze-

wn trz budynku, np. na elewacji, wystarczy 

umie ci  – zamiast wielu – tylko jedn  jed-

nostk  zewn trzn .

Decyduj c si  na klimatyza-

tor multi split, trzeba spraw-

dzi , jaka jest maksymalna 

dozwolona d ugo  rurek fre-

onowych, cz cych jednostk

zewn trzn  z wewn trznymi 

oraz jaka jest dopuszczalna ró -

nica wysoko ci mi dzy nimi 

(odleg o  w pionie). 

Miejsce 
na jednostk
wewn trzn
Jednostki wewn trzne mo na 

montowa  w dowolnym miej-

scu na cianie, pod parapetem 

okiennym (je eli tego miej-

sca nie zajmuje grzejnik), pod 

sufitem, a klimatyzator kase-

tonowy albo kana owy – tak-

e w przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym. Klimatyzator 

kana owy mo na nawet umie-

ci  poza klimatyzowanym 

pomieszczeniem, np. w po-

mieszczeniu technicznym lub 

na strychu, cz c go z klima-

tyzowanym pomieszczeniem 

jedynie za pomoc  rur trans-

portuj cych powietrze. Takie 

jednostki wewn trzne

panele

steruj ce

jednostka zewn trzna

Jednostka zewn trzna klimatyzatora multi split wspó pracuje z kilkoma jednostkami 

wewn trznymi. Musi mie  zatem wy sz  moc ni  zwyk a

1. W klimatyzowanym pomieszczeniu na-

le y zamyka  okna, inaczej nap yw ciep ego 

powietrza z zewn trz w du ej mierze zniwe-

czy efekt dzia ania klimatyzatora.

2. Nie nale y nastawia  klimatyzatora 

tak, by ró nica temperatury pomi dzy po-

mieszczeniami w budynku lub pomi dzy 

powietrzem w budynku i na zewn trz prze-

kracza a 5–7°C, gdy  wtedy mieszka com

grozi szok termiczny. 

3. Filtry powietrza wymagaj  regularne-

go czyszczenia, a w razie potrzeby – wy-

miany na nowe.

4. Klimatyzator trzeba systematycznie 

czy ci  i odka a , inaczej stanie si  siedli-

skiem niebezpiecznych grzybów i bakterii, 

które b d  rozpylane w pomieszczeniu. 

5. Klimatyzatorów nie nale y instalowa

w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak 

azienki i pralnie. 

Podstawowe 
zasady u ytkowania 
klimatyzatora

klimatyzator
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 Zimne powietrze z klimatyzatora nie mo e trafia  bezpo rednio na 

osoby znajduj ce si  w pomieszczeniu. Dlatego np. stanowiska pracy 

umieszcza si  dalej od urz dzenia (a). Strumie  powietrza mo na te

skierowa  tak, by miesza  si  z ciep ym powietrzem pod sufitem (b)

a

b
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rozwi zanie umo liwia niemal ca kowite 

wyeliminowanie ha asów powodowanych 

w pomieszczeniu przez klimatyzator. 

Jednostka wewn trzna musi by  tak umiej-

scowiona, by obieg powietrza w pomiesz-

czeniu by  swobodny, dlatego nie mo na za-

s ania  klimatyzatora meblami ani ci kimi 

zas onami. Równocze nie trzeba zadba  o to, 

by strumie  ch odnego powietrza nie by  kie-

rowany bezpo rednio na osoby przebywa-

j ce w pomieszczeniu, bo powodowa oby to 

u nich nieprzyjemne wra enie bardzo ch od-

nego przeci gu (strumie  powietrza z kli-

matyzatora ma temperatur  kilkunastu stop-

ni Celsjusza). Najlepiej, je li zimne powietrze 

miesza si  najpierw z ciep ym w pobli u su-

fitu i dopiero potem opada ku pod odze.

Wa ne te , by zminimalizowa  uci li-

wo  ha asu powodowanego przez klimaty-

zator, dlatego lepiej nie umieszcza  urz dze-

nia zbyt blisko miejsc odpoczynku, np. ó ka

w sypialni. Warto te  wiedzie , e ha as zwi -

zany z prac  klimatyzatora umieszczonego 

w naro niku pomieszczenia b dzie bardziej 

dokuczliwy, bo d wi ki nie rozchodz  si

wówczas swobodnie, lecz odbijaj  od trzech 

p aszczyzn, w zwi zku z czym ich nat enie 

w pozosta ej wolnej przestrzeni jest wi ksze. 

Czujnik temperatury steruj cy prac  kli-

matyzatora nie mo e by  wystawiony na 

bezpo rednie dzia anie s o ca ani te  za-

montowany w miejscu, którego temperatura 

znacz co odbiega od reszty pomieszczenia. 

Je li o to nie zadbamy, to klimatyzator b -

dzie otrzymywa  fa szywe sygna y i do nich 

dostosowywa  sposób pracy.

Porównywanie mocy 
klimatyzatorów
Jednym z podstawowych parametrów kli-

matyzatora jest jego moc ch odnicza. Bywa 

ona obliczana w ró ny sposób, co mo e

utrudni  lub wr cz uniemo liwi  porówna-

nie ró nych urz dze .

Najlepiej je li wszystkie urz dzenia, które 

chcemy porówna , maj  certyfikat Eurovent, 

bo znaczy to, e zosta y przebadane wedle 

tej samej procedury. Je li jest inaczej, to le-

piej sprawdzi , czy podawana jest ca kowita 

moc ch odnicza, czy te  tzw. moc jawna (dla 

tego samego urz dzenia moc ca kowita jest 

zawsze wi ksza od mocy jawnej). 

Moc jawna to moc ca kowita pomniejszo-

na o moc stracon  na wykroplenie (konden-

sacj ) pary wodnej z powietrza. O stratach 

mocy na kondensacj  pary wodnej warto pa-

mi ta  tak e dlatego, e ten sam klimaty-

zator b dzie ch odzi  powietrze mniej efek-

tywnie, gdy jego wilgotno  jest bardzo 

wysoka (wi cej mocy poch onie kondensa-

cja pary wodnej). 

Uwaga! Bezsensowne jest porównywanie 

mocy klimatyzatora typu monoblok z kli-

matyzatorem split. Producenci monoblo-

ków zwykle podaj  tylko sam  moc ch od-

nicz  spr arki, tyle e ma si  ona zwykle 

nijak do rzeczywistej wydajno ci urz dze-

nia ustawionego w pomieszczeniu. Wszystko 

dlatego, e korzystaj c z klimatyzatora mo-

noblokowego jeste my zmuszeni do otwar-

cia okna, przez które wystawiamy rur  wy-

rzucaj c  gor ce powietrze. Otwarcie okna 

powoduje za  zupe nie niekontrolowany na-

p yw ciep ego powietrza zewn trznego, które 

miesza si  z och odzonym powietrzem w po-

mieszczeniu. To zjawisko mo na nieco ogra-

niczy  przez wystawienie rury przez specjal-

nie przygotowany niewielki otwór zamiast 

wprost przez okno, jednak sam wyrzut po-

wietrza wytwarza w klimatyzowanym po-

mieszczeniu znaczne podci nienie i na 

miejsce powietrza usuni tego i tak b dzie za-

sysane powietrze z otoczenia – bilans cieplny 

b dzie zale a  od jego ilo ci i temperatury. 

Je li za  w klimatyzowanym pomieszcze-

niu pracuje klimatyzator typu split, to ch o-

dzi powietrze kr ce w pomieszczeniu, 

a za wymian  w a ciwej ilo ci powietrza 

odpowiada normalnie funkcjonuj ca insta-

lacja wentylacyjna. 

Wspó czesne spr arki klimatyzato-

rów maj  najcz ciej p ynnie regulowa-

n  moc (oczywi cie w pewnym zakresie). 

Umo liwia to lepsze dostosowywanie wy-

dajno ci ich pracy do rzeczywistego za-

potrzebowania na ch ód, które mo e by

bardzo zmienne. Ponadto regulacja mocy 

wp ywa korzystnie na trwa o  urz dzenia, 

a tak e na komfort cieplny w pomieszcze-

niach. Spr arka bez regulacji mocy pracuje 

z moc  maksymaln  albo wcale. W efekcie 

mo e si  okaza , e na och odzenie po-

mieszczenia do zadanej temperatury wystar-

czy jej kilka minut (pracuje przecie  z mak-

symaln  moc ). Tyle, e np. temperatura 

w ma ym, nas onecznionym pokoju ju  po 

kwadransie znów przekroczy zadan  war-

to , wówczas spr arka znów musi w czy

si  na 5–10 minut, i tak w ko o: spr arka 

pracuje krótkimi impulsami, a temperatura 

w pomieszczeniu wci  si  waha. Spr arka 

z regulacj  mocy b dzie w tej sytuacji praco-

wa  d u ej, nie wykorzystuj c pe nej mocy. 

Klimatyzatory ze spr arkami o p ynnie 

regulowanej mocy s  w katalogach opisywa-

ne mianem „inverter” lub „ze spr ark  in-

werterow ”. 

Dodatkowe cechy 
klimatyzatorów
Ogrzewanie. Wi kszo  klimatyzatorów ma 

funkcj  ogrzewania pomieszcze . Pracuj

wówczas jak powietrzne pompy ciep a, od-

bieraj c ciep o z powietrza na zewn trz bu-

dynku. Urz dzenia te nie mog  jednak 

pracowa  w trybie ogrzewania, je eli tem-

peratura na zewn trz spadnie poni ej –5°C. 

Z tego wzgl du klimatyzatory nadaj  si  ra-

czej tylko do sporadycznego dogrzewania 

pomieszcze  wiosn  i jesieni .

Nawil anie powietrza. Ka dy klimatyza-

tor niejako „przy okazji” osusza powietrze 

w pomieszczeniu. Jednak mo e by  ono na-

wet zbyt wysuszone, co negatywnie wp y-

wa na nasze samopoczucie. Dlatego produ-

kowane s  te  klimatyzatory z dodatkow

funkcj  nawil ania powietrza. 

Doprowadzenie powietrza wie e-

go. Klimatyzowanie pomieszcze  stoi 

w sprzeczno ci z ich wietrzeniem przez 

otwieranie okien. Jednak w sezonie letnim 

wentylacja grawitacyjna jest niewydolna. 

Dlatego od niedawna produkuje si  te  kli-

matyzatory wyposa one w czerpni  powie-

trza zewn trznego ( wie ego). Domieszanie 

powietrza wie ego do powietrza obiego-

 Konieczno  otwierania okna, gdy korzystamy 

z klimatyzatora monoblokowego, zaprzecza samej 

idei ch odzenia pomieszcze , bo przez otwarte 

okno do wn trza wdziera si  ciep e powietrze

Z funkcji grzania 

w klimatyzatorach 

mo na korzysta ,

je eli temperatura 

na zewn trz wynosi 

co najmniej –5°C

”

”
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wego, kr cego w pomieszczeniu, zmniej-

sza te  jego przesuszenie. Ta dodatkowa 

funkcja klimatyzatorów przybli a ich spo-

sób dzia ania do z o onych instalacji klima-

tyzacyjnych, w których mo liwe jest nie tyl-

ko regulowanie temperatury powietrza, ale 

tak e zapewnianie jego wie o ci. 

Filtracja powietrza. Filtry powietrza s

standardowym wyposa eniem klimatyza-

tora. Jednak dok adno  oferowanej przez 

nie filtracji mo e by  bardzo ró na. Nie za-

wsze te  urz dzenie umo liwia zastoso-

wanie wk adu zapewniaj cego lepszy sto-

pie  filtracji, bo im filtracja dok adniejsza, 

tym wi ksze s  te  opory przep ywu, do 

których klimatyzator musi by  dostosowa-

ny. W ci gu ostatniego roku pojawi  si  te

nowy rodzaj filtrów ze sztucznie otrzyma-

nymi enzymami, które cz ciowo rozk ada-

j  i w ten sposób unieszkodliwiaj  niektó-

re alergeny. 

Sterowanie nawiewem powietrza.

Nowo ci  na rynku s  klimatyzatory kase-

tonowe, z otworami wylotowymi umiesz-

czonymi obwodowo i umo liwiaj ce wysy-

anie zró nicowanego strumienia powietrza 

w czterech kierunkach. S  ju  nawet modele 

wyposa one w obracaj cy si  samoczynnie 

czujnik temperatury i kieruj ce strumie

ch odnego powietrza tam, gdzie w danej 

chwili temperatura jest najwy sza.

Wyg uszenie urz dze . Ostatnio wszyscy li-

cz cy si  producenci klimatyzatorów zmie-

niaj  w swoich urz dzeniach kszta t aluzji 

kieruj cych nawiewane powietrze. Nowe a-

luzje nie s  proste, lecz nieco zakrzywione, 

dzi ki czemu powietrze nie wpada w du e

zawirowania i przep ywa przez nie ciszej.  

D c do wyciszenia jednostek wewn trz-

nych, w wielu z nich wprowadzono dodat-

kowy, powolny, ale i znacznie cichszy bieg 

wentylatora. Popularno  zyskuj  te  ma-

sywniejsze obudowy, lepiej t umi ce ha as. 

Instalacja z centraln
ch odnic  powietrza
Do ch odzenia powietrza w domu nie trze-

ba wcale instalowa  jednostek wewn trz-

nych w poszczególnych pomieszczeniach. 

Zamiast tego mo na wykorzysta  jeden 

klimatyzator kana owy wi kszej mocy, 

umieszczony np. na nieu ytkowym pod-

daszu lub w pomieszczeniu technicznym. 

Klimatyzator cz  wówczas z pomieszcze-

niami tylko rury (kana y) doprowadzaj -

ce i odprowadzaj ce powietrze obiegowe. 

Dzi ki temu w pomieszczeniach jest ciszej, 

bo nie ma w nich powoduj cych ha as wen-

tylatorów, ponadto na kana ach wylotowych 

(doprowadzaj cych powietrze) mo na za-

montowa  jeszcze tzw. t umiki akustyczne. 

Ch odzenie powietrza w ten sposób utrud-

nia jednak precyzyjn  regulacj  tempera-

tury w poszczególnych pomieszczeniach 

– zostaje tylko przymykanie lub otwiera-

nie kratek (lub anemostatów) nawiewnych 

w poszczególnych pomieszczeniach. Nie jest 

to dokuczliwy problem, je li we wszystkich 

klimatyzowanych pomieszczeniach ma pa-

nowa  zbli ona temperatura. 

Systemy klimatyzacji z centraln  ch od-

nic  powietrza nawiewanego s  popularne 

w Stanach Zjednoczonych, bo tam bardzo 

ch tnie stosuje si  ogrzewanie powietrzne 

1. Jednostka zewn trzna zamontowana 

w bardzo nas onecznionym miejscu niepo-

trzebnie si  nagrzewa, co zmniejsza efek-

tywno  pracy klimatyzatora. Dlatego najle-

piej wybiera  na ni  miejsca niewystawione 

na bezpo rednie dzia anie s o ca, a je li ma 

to by ciana, najlepiej wybra  pó nocn

stron  budynku. 

2. Z os anianiem jednostki zewn trznej 

nie powinno si  przesadza . Umieszczenie 

jej we wn ce ciennej albo os oni cie bar-

dzo g stymi krzewami sprawi, e wymia-

na powietrza (i ciep a) z otoczeniem b dzie 

utrudniona, w wyniku czego klimatyzator 

b dzie si  przegrzewa .

3. Brak solidnej podstawy i stabilnego 

ustawienia jednostki zewn trznej mo e spo-

wodowa  przesuwanie si  jej pod wp ywem 

wibracji w trakcie pracy. Mo e to prowadzi

nawet do uszkodzenia przewodów z czynni-

kiem ch odniczym. 

Klimatyzator musi by  te  ustawiony 

na tyle wysoko nad pod o em, by nie mia

styczno ci z  suchymi li mi, b otem czy 

niegiem.

4. Rurka odprowadzaj ca skropliny z jed-

nostki zawieszonej na elewacji nie mo e

ko czy  si  wysoko na cianie, bo cieka-

j cy z niej kondensat b dzie p yn  tak e

po cianie i pozostawi z czasem brzydkie 

zacieki na murze. Czasem jednak instalato-

rzy decyduj  si  na takie zbyt krótkie rurki, 

bo d u sze rzucaj  si  w oczy na elewacji. 

Je li za  rurki si gaj  ziemi, to trzeba z ko-

lei zadba , by skropliny nie tworzy y ka u y

np. na brukowanym podje dzie. 

5. Je li kondensat odprowadzany jest do 

kanalizacji, to trzeba zadba  o to, by przez 

rurk  nie przedostawa y si  do klimatyzato-

ra (i dalej – do pomieszcze ) gazy pochodz -

ce z kanalizacji. Najlepiej przy czy  rurk

do odp ywu umywalki lub innego przybo-

ru sanitarnego, tak by przed przenikaniem 

gazów zabezpiecza  syfon tego przyboru. 

Samej rurki, któr  sp ywaj  skropliny, nie 

warto zaopatrywa  w syfon, bo ilo ci kon-

densatu s  stosunkowo niewielkie i woda 

w takim ma ym syfonie b dzie atwo wy-

sycha .

B dy pope niane 
przy monta u
klimatyzatorów 
typu split

 Skropliny ze zbyt wysoko umieszczonego 

odp ywu, na szcz cie nie trafiaj  tu na cian , ale 

i tak tworz  brzydk  plam  na opasce wokó  domu

fo
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Miejsce monta u jednostki zewn trznej trzeba 

dobrze przemy le . le, je li jest wystawiona na 

bezpo rednie dzia anie s o ca, ale i zbyt g bokie 

schowanie jej we wn ce jest niekorzystne
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zintegrowane z instalacj  wentylacji mecha-

nicznej – jedn  sie  kana ów wykorzystu-

je si  wówczas do doprowadzenia powietrza 

wie ego, zapewnienia obiegu powietrza 

ogrzewanego, a tak e (je li przewidzia-

no ch odnic  powietrza) obiegu powietrza 

sch odzonego. 

Podobnie je li w budynku przewiduje si

budow  mechanicznej wentylacji nawiew-

no-wywiewnej, to sie  kana ów mo na wy-

korzysta  tak e do wspó pracy z central-

n  ch odnic  powietrza, nale y jednak 

uwzgl dni  w projekcie recyrkulacj  cz ci 

powietrza w pomieszczeniach. 

Gruntowy wymiennik ciep a
Dzi ki gruntowemu wymiennikowi ciep a

mo na och odzi  powietrze wentylacyjne 

trafiaj ce do domu. Musi by  ono nawiewane 

(przep yw powietrza przez GWC wymusza 

wentylator), a wi c budynek trzeba wyposa-

y  w mechaniczn  wentylacj  nawiewno-

-wywiewn  (teoretycznie wystarczy aby me-

chaniczna instalacja nawiewna, jednak to 

bardzo rzadko stosowane rozwi zanie). 

wirowy wymiennik ciep a to umieszczo-

ne w wykopie z o e gruboziarnistego, p uka-

nego wiru. Rurowy wymiennik ciep a sk a-

da si  z rur, u o onych najcz ciej w p tle. 

Dzi ki temu, e grunt na g boko ci 1–1,5 m 

ma przez ca y rok do  stabiln  temperatu-

r , nawet zim  wynosz ca kilka stopni po-

wy ej zera, to powietrze przep ywaj ce przez 

umieszczony na tej g boko ci GWC mo e

by  latem ch odzone (np. z +28°C do +18°C), 

a zim  nieco podgrzewane (np. z -10°C do 

0°C). Zdolno  wymiennika do zmiany tem-

peratury (ch odzenia lub ogrzewania) prze-

p ywaj cego przeze  powietrza zale y od po-

wierzchni zajmowanej przez wymiennik 

(a nie od samej d ugo ci rur!) oraz szybko ci 

przep ywu powietrza (zbyt szybko przep y-

waj ce powietrze przeka e lub odbierze nie-

wiele ciep a). 

W instalacji wentylacyjnej wspó pracuj -

cej z GWC niezb dna jest dodatkowa czerpnia 

powietrza, z której korzysta si  wtedy, gdy na-

wiewane powietrze nie wymaga ogrzewania 

ani ch odzenia. Prze czanie pomi dzy czerp-

niami mo e odbywa  si  r cznie albo te  au-

tomatycznie – dzi ki si ownikowi sterowane-

mu czujnikiem temperatury zewn trznej. 

Zaprojektowanie i wykonanie GWC, cho

co do ogólnej zasady dzia ania bardzo pro-

ste, wymaga wiedzy i do wiadczenia. Gdy 

np. poziom wód gruntowych jest wysoki 

(cho by tylko okresowo), to wirowy GWC 

trzeba posadowi  p ycej – powy ej najwy -

szego poziomu wód – i wykona  nad nim 

kopiec ponad poziomem terenu. Trzeba te

uwzgl dni  zapotrzebowanie budynku na 

wie e powietrze wentylacyjne, zdolno

gruntu do magazynowania i przekazywa-

nia (lub odbierania) ciep a, która zale y np. 

od jego rodzaju oraz nas onecznienia dzia -

ki. Trzeba te  wzi  pod uwag  wymagane 

parametry wentylatorów, które musz  prze-

t acza  okre lon  ilo  powietrza, pokonu-

j c przy tym opory przep ywu w instalacji. 

Niezb dne jest tak e uwzgl dnienie zdolno-

ci gruntu otaczaj cego wymiennik do rege-

neracji termicznej (wyrównania temperatu-

ry z reszt  gruntu), inaczej mo e si  okaza ,

e np. w rodku lata GWC nie jest ju  w sta-

nie d u ej efektywnie ch odzi  powietrza. 

Zbyt ma y GWC b dzie co prawda ta szy, 

ale b d  to le wydane pieni dze, bo insta-

lacja nie zapewni wymaganej efektywno ci.

Przewymiarowanie GWC tak e nie jest 

wskazane, bo nie tylko zap acimy wi -

cej za jego wykonanie, ale i za eksploatacj

– w wi kszym wymienniku opory przep y-

wu b d  wi ksze, co spowoduje wi kszy po-

bór mocy (pr du) przez wentylatory. 

 Gruntowy wymiennik ciep a zapewnia ch odne 

powietrze latem, jego eksploatacja jest przy tym 

znacznie ta sza ni  u ytkowanie klimatyzatorów

Je li w domu projektowana jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna, to mo na pomy le

o dodaniu do instalacji centralnej ch odnicy powietrza

wyrzutnia powietrza 

zu ytego

wywiew powietrza zu ytego

nawiew powietrza wie ego

czerpnia powietrza 

wie ego

skraplacz

ch odnica powietrza

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep a

Instalacja z pomp  ciep a mo e by  nie tylko 

efektywnym systemem grzewczym, ale tak e

sposobem na upa y

fo
t.
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Ch ód z pompy ciep a
Pompa ciep a jest uwa ana przede wszyst-

kim za urz dzenie grzewcze. Jednak instala-

cja z pomp  ciep a mo e by  wykorzystana 

tak e do ch odzenia pomieszcze . Kierunek 

przep ywu ciep a jest odwrotny ni  w cza-

sie ogrzewania – ciep o z pomieszczenia jest 

oddawane do otoczenia domu. Najlepiej na-

daj  si  do tego instalacje typu solanka/

woda, wykorzystuj ce przy normalnej pra-

cy ciep o zgromadzone w ziemi, oraz insta-

lacje woda/woda, korzystaj ce z ciep a wód 

gruntowych lub powierzchniowych. W ta-

kich instalacjach wystarczy, by pracowa-

y pompy wymuszaj ce obieg solanki w ko-

lektorze ziemnym oraz obieg wody instalacji 

grzewczej (w tej sytuacji b d cej raczej in-

stalacj  ch odnicz ) wewn trz domu. W wy-

mienniku ciep a, gdzie stykaj  si  oba obie-

gi, woda przekazuje odebrane z pomieszcze

ciep o solance, dzi ki czemu znów si  och a-

dza. Solanka za  ma stosunkowo nisk  tem-

peratur  (ok. 10°C), zbli on  do temperatu-

ry gruntu (lub wody) wokó  kolektora, mo e

wi c w wymienniku odbiera  ciep o, które 

nast pnie odprowadza do ziemi. 

Jak wida , wymiana ciep a odbywa si

w sposób naturalny – od cia a o wy szej tem-

peraturze do cia a o temperaturze ni szej. To 

wa ne, bo dzi ki temu nie trzeba w ogóle ko-

rzysta  ze spr arki, b d cej „sercem” pompy 

ciep a i wymuszaj cej w trybie grzania prze-

p yw ciep a z ch odniejszego gruntu (lub in-

nego ród a) do cieplejszego wn trza domu. 

Oczywi cie kiedy spr arka nie pracuje, to 

do dzia ania instalacji potrzeba o wiele mniej 

pr du, nie zu ywaj  si  te  elementy spr -

arki. 

Wykorzystanie instalacji z pomp  ciep a

do ch odzenia ma jeszcze t  zalet , e dostar-

czaj c dodatkowo ciep o do gruntu, przyspie-

szamy jego regeneracj  termiczn , przez co 

gromadzi on wi cej ciep a na kolejny sezon 

grzewczy. 

Do ch odzenia mo na tak e wykorzysta

powietrzn  pomp  ciep a, je li ma mo liwo

odwróconego (rewersyjnego) trybu pracy. 

Taka pompa dzia a jednak podobnie jak ty-

powy klimatyzator – by odebra  ciep o z po-

mieszczenia i przekaza  je powietrzu na ze-

wn trz, musi dzia a  spr arka.

Ch odzenie pomieszcze  za pomoc  in-

stalacji z pomp  ciep a ma te  niestety wady. 

W instalacjach z pomp  ciep a najcz ciej sto-

sowane jest ogrzewanie pod ogowe, jednak 

w trybie ch odzenia taka pod oga jest bar-

dzo zimna, co mo e powodowa  dyskomfort. 

Ponadto pionowy rozk ad temperatury w po-

mieszczeniu jest niekorzystny – dodatkowo 

ch odzimy i tak ch odniejsze powietrze w po-

bli u pod ogi, któremu trudno wymiesza  si

z tym najcieplejszym, zgromadzonym pod su-

fitem. Tak e gdy pomieszczenia s  wyposa o-

ne w typowe grzejniki cienne, rozk ad tem-

peratury w pomieszczeniu nie jest najlepszy, 

a na och odzonej powierzchni grzejników 

mo e dochodzi  do kondensacji pary wodnej 

zawartej w powietrzu.

Rozwi zaniem optymalnym ze wzgl du 

na mo liwo ci ch odzenia by oby wykona-

nie dodatkowo instalacji sufitowej podobnej 

do ogrzewania pod ogowego, lecz przezna-

czonej tylko do ch odzenia – och odzone po-

wietrze samo opada oby ku pod odze, wyrów-

nuj c temperatur . Ze wzgl du na wysokie 

koszty rozwi zanie to stosuje si  jednak bar-

dzo rzadko. 

Dla poprawienia rozk adu temperatury 

w pomieszczeniu mo na zastosowa  wymu-

szaj ce ruch powietrza wentylatory sufitowe. 

Pod wzgl dem kosztów to bardziej racjonalne 

rozwi zanie, bo wentylator sufitowy mo na

kupi  ju  za 300–400 z .

Wskazane jest ograniczanie w miar  mo -

liwo ci nagrzewania si  pomieszcze , aby 

u atwi  w ten sposób prac  urz dzeniom kli-

matyzacyjnym, a przy okazji – zmniejszy  ra-

chunki za zu ywan  przez nie energi .

Zacienianie okien od po udnia. Przez 

okna na nas onecznionej elewacji do po-

mieszcze  trafia du o ciep a. Dla ograni-

czenia jego nadmiaru mo na zastosowa

markizy nad oknami (t  sam  funkcj  mo e

pe ni  okap dachu), aluzje lub rolety – naj-

lepiej zewn trzne. Innym sposobem jest po-

sadzenie w pobli u okien drzew li ciastych 

lub pn czy na podporach. W sezonie letnim 

b d  barier  chroni c  przed nadmiarem 

s o ca, natomiast jesieni  i zim , gdy li cie 

ju  opadn , prawie przestan  ocienia  okna, 

zabieraj c bardzo niewiele wiat a.

Izolacja cieplna cian. Domy o dobrej 

izolacyjno ci cieplnej przegród zewn trz-

nych nagrzewaj  si  zdecydowanie mniej 

ni  te o gorszych parametrach cieplnych, 

bo izolacja chroni zarówno przed ucieczk

ciep a, jak i jego przenikaniem do wn trza. 

Przy porównywalnych wspó czynnikach 

przenikania ciep a lepiej od cian jednowar-

stwowych sprawdzaj  si ciany wielowar-

stwowe, zbudowane od wewn trz z ci kich 

materia ów o du ej zdolno ci do gromadze-

nia ciep a.

Izolacja cieplna dachu. Warto szczegól-

nie zadba  o  izolacyjno  ciepln  dachu 

nad poddaszem u ytkowym, bo dach jest 

najbardziej nara ony na dzia anie s o ca.

Os ony w oknach po aciowych. Warto 

zastosowa  w nich rolety, bo ze wzgl du 

na swoje usytuowanie okna te wpuszczaj

do wn trza wi cej ciep a ni  porównywal-

nej wielko ci okna w cianach. 

Jak zapobiega
przegrzewaniu 
domu?

 Przeszklona ciana to efektowne rozwi zanie, 

ale je li nie pomy limy o odpowiedniej os onie, to 

latem pomieszczenie b dzie niczym cieplarnia

 Okna po aciowe wpuszczaj  do wn trza nie wi -

cej wiat a ni  zwyk e, ale latem warto je os ania ,

by nie powodowa y przegrzania pomieszcze
fo
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