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Dom ch odny

Tak naprawd  ile osób wie, 

co to jest klimatyzacja i czym 

si  ró ni od wentylacji? 

Reklamowe slogany typu:

„klimatyzacja zapewnia wie e

powietrze latem…”, mog

wprowadzi  m tlik w g owie 

niejednego inwestora…

A wi c zacznijmy od pocz tku.

PRZEGL D RYNKU

jak...
dobre piwoKlimatyzacja

Monika Czeczotek

Poznajmy si …
Co to jest klimatyzacja?

Klimatyzacja nie musi dostarcza wie ego powietrza do domu. Jej 

g ównym zadaniem jest och adzanie powietrza w czasie upa ów.

A tak e usuwanie z niego nadmiaru wilgoci, chocia  prostsze systemy 

klimatyzacyjne nie zawsze spe niaj  ten warunek. Tak wi c klimatyza-

cja zapewnia w domu warunki sprzyjaj ce naszemu dobremu samopo-

czuciu – odpowiedni  temperatur , wilgotno  powietrza i pr dko  ru-

chu powietrza w otoczeniu cz owieka. Jej dodatkow  zalet  jest tak e

oczyszczanie powietrza z py ów i nieprzyjemnych zapachów, ale za to 

tak e odpowiedzialna jest sprawnie dzia aj ca wentylacja.

Klimatyzacja jest zaliczana do instalacji luksusowych. Nie jest ona 

niezb dna w domu jednorodzinnym, jej zamontowanie lub brak nie 

fo
t.

 D
a

ik
in



BUDUJEMY DOM 5/2008 155

decyduje o naszym zdrowiu, poprawia je-

dynie nasze samopoczucie w czasie upa ów. 

A cz sto klimatyzacja jest mylona z wenty-

lacj , której zadaniem jest dostarczenie do 

domu wie ego powietrza. Bez sprawnie 

dzia aj cej wentylacji zaczynamy chorowa ,

w domu mo e pojawi  si  wilgo  i wkrótce 

potem grzyb, le pracuj  urz dzenia grzew-

cze, które do spalania potrzebuj  odpowied-

niej ilo ci tlenu. S owem, prawid owo dzia-

aj ca wentylacja jest w domu niezb dna. 

A klimatyzacja nie.

Klimatyzacja wróg 
wilgotno ci?
Dobry system klimatyzacyjny nie tyl-

ko och adza pomieszczenie, ale tak-

e usuwa z niego nadmiern  wilgo .

Charakterystyczn  cech  upa ów jest bo-

wiem nadmierna wilgotno  powietrza, 

przez któr  mamy wra enie, e powietrze 

jest „ci kie i duszne”. Jest to niebezpiecz-

ne, zw aszcza dla osób cierpi cych na cho-

roby uk adu kr enia. Kiedy wysokim tem-

peraturom towarzyszy wysoka wilgotno

powietrza, nast puje przegrzanie organi-

zmu i niedotlenienie komórek. Ale dzieje si

tak dopiero wtedy, gdy wilgotno  wzgl dna 

powietrza jest wi ksza ni  70%. Poni ej tej 

warto ci funkcjonujemy bez problemów. 

To chyba przeci g!
Klimatyzacja poprawia samopoczucie, ale 

tylko wtedy, gdy ch odne powietrze nie 

dmucha na nas bezpo rednio. Zaczynamy 

wtedy bowiem czu  dyskomfort, bo mamy 

wra enie przeci gu. atwo te  o przezi -

bienie, zw aszcza gdy jeste my spoceni. 

Przecie  nawet wtedy, gdy przebywamy 

w pobli u pracuj cego wentylatora (któ-

ry przecie  nie ch odzi powietrza), odczu-

wamy po chwili ch ód, a nierzadko w kon-

sekwencji pojawia si  ból mi ni okre lany 

„zawianiem”. 

Dlatego decyduj c si  na klimatyzacj , pa-

mi tajmy, eby strumie  zimnego powietrza 

nie by  skierowany na miejsca, gdzie pó -

niej b dziemy cz sto przebywa : biurko, k -

cik wypoczynkowy, ó ko w sypialni. Nie 

b dzie to przyjemno ci  i raczej na pewno 

sko czy si  przezi bieniem, a potem – wy -

czeniem klimatyzacji. 

Jak ch odzi  dom w praktyce?
Luksus tylko dla wybranych?

Nieznanym w ród inwestorów indywidu-

alnych, a godnym polecenia systemem kli-

matyzacyjnym jest zastosowanie klimakon-

wektorów. Jest to tzw. 

„mercedes” w ród sys-

temów ch odniczych. 

Zapewnia on najwi k-

szy komfort ch odze-

nia, jednak jest dro szy 

od innych rozwi za  – 

i to zarówno inwesty-

cyjnie, jak i w czasie 

eksploatacji. System ten 

jest w Polsce stosowa-

ny, ale nie w budownic-

twie jednorodzinnym, 

tylko w budynkach 

u yteczno ci publicz-

nej. W pa stwach Europy Zachodniej jest 

on u ywany z powodzeniem w domach pry-

watnych. 

Okazuje si , e jest on wydajnym i wy-

godnym sposobem na ch odzenie i ogrzewa-

nie nawet w ma ych instalacjach. Ma wiele 

zalet. Przede wszystkim czy w jednej in-

stalacji ogrzewanie i wentylacj  – jest to bo-

wiem po czenie wodnego systemu grzew-

czego z systemem powietrznym. Dostarcza 

do domu wie e powietrze; zim  jest ono 

ogrzane do odpowiedniej temperatury, la-

tem – och odzone. Ponadto powietrze jest 

doprowadzane do wszystkich pomieszcze ,

które si  standardowo ogrzewa. W prakty-

ce oznacza to, e wszystkie pomieszczenia 

w domu s  ch odzone. W ka dym pomiesz-

czeniu mo emy utrzymywa  dostosowan

do swoich potrzeb temperatur  powietrza 

– w okresach przej ciowych mo emy np. do-

grzewa  pomieszczenie, podczas gdy inny 

z domowników b dzie w tym czasie swój 

pokój ch odzi . Ka dy klimakonwektor ma 

w asny filtr, co zapewnia czyste powietrze 

w ka dym pomieszczeniu. Prac  ka dego 

z nich mo na indywidualnie zaprogramo-

wa , a filtr dobra  indywidualnie do swoich 

potrzeb (jest to istotne w kuchni, azience, 

w.c. lub te  w pokoju alergika).

Klimakonwektor z wygl du przypomina 

grzejnik. Mo na kupi  model przeznaczony 

do monta u pod oknem albo pod sufitem.

S  dwa rodzaje klimanwektorów: zwyk e

i wentylatorowe. 

W klimakonwektorach zwyk ych wst p-

nie uzdatnione powietrze (podgrzane lub 

och odzone) jest t oczone rurami do wn -

trza urz dzenia, tam zostaje ono zmieszane 

z powietrzem znajduj cym si  w pomiesz-

czeniu, a nast pnie, przep ywaj c przez 

wymiennik ciep a, zostaje podgrzane lub 

och odzone. Takie klimakonwektory cha-

rakteryzuj  si  bardzo cich  prac  – poni-

ej 35 dB. 

W klimakonwektorach wentylatoro-

wych, zwanych tak e fan-coilami, prze-

p yw powietrza wymuszany jest przez wen-

tylator znajduj cy si  wewn trz urz dzenia. 
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Przekrój przez klimakonwektor indukcyjny. wie e powietrze doprowadzane jest kana em 

wentylacyjnym do urz dzenia. Przep ywa ono wokó  wymiennika znajduj cego si  w klimakonwe-

ktorze, zasysaj c jednocze nie powietrze z pomieszczenia (st d te  nazwa: klimakonwektor 

indukcyjny). Przez wymiennik przep ywa zimna lub gor ca woda i och adza lub ogrzewa przep ywaj ce 

wokó  niego powietrze. Klimakonwektor ogrzewaj cy powietrze w pomieszczeniu (a), och adzaj cy (b), 

dostarczaj cy wie e powietrze do pomieszczenia (c)

ogrzewanie ch odzenie brak obci e  cieplnych

a b c
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Przegl d rynku

Jest to pewn  niedogodno ci , gdy  ka -

dy wentylator szumi – ale klimakonwektory 

wentylatorowe pracuj  ciszej ni  przeci tny 

komputer. Wytwarzany przez nie ha as nie 

przekracza zazwyczaj 45 dB. 

Ciep a woda dostarczana jest do insta-

lacji z kot a c.o. lub innego zastosowane-

go w domu ród a ciep a. Latem ch odn

wod  wytwarza urz dzenie zwane wytwor-

nic  wody lodowej (ang. chiller). Dzia a ona 

jak du y klimatyzator, który zamiast po-

wietrza ch odzi wod  p yn c  w instalacji. 

Zamiast kot a i chillera mo na zastosowa

pomp  ciep a, która b dzie pracowa a wy-

dajnie i zim , i latem. To rozwi zanie pod-

wy sza jednak i tak ju  wysokie koszty wy-

konania instalacji.

Skutecznie och adza 
atmosfer
Przeciwie stwem systemu klimakonwekto-

rowego jest zastosowanie klimatyzatorów.

Z nich wykona  mo emy najprostsz  insta-

lacj  klimatyzacyjn . Stosuje si  je zazwy-

czaj w pojedynczych, wybranych pomiesz-

czeniach, rezygnuj c z klimatyzowania 

azienki czy te  przedpokoju. 

Klimatyzatory maj  wiele zalet. Mo emy 

je zamontowa , kiedy tylko chcemy – w cza-

sie budowy domu lub gdy ju  w nim miesz-

kamy. Nie musimy ich montowa  w ca ym 

budynku, mo emy ograniczy  si  jedynie do 

tych pomieszcze , w których przebywamy 

najcz ciej. Klimatyzatory atwo si  montu-

je – niepotrzebne s  du e kana y do nawie-

wu powietrza. Wystarczy wykona  ma y

przewiert przez cian  zewn trzn  i umie-

ci  w nim rurki cz ce dwie cz ci klima-

tyzatora. Moc klimatyzatora dobiera si  od-

powiednio do wielko ci i przeznaczenia 

pomieszczenia, w którym b dzie zamonto-

wany. 

Mo na kupi  klimatyzatory, które nie tyl-

ko ch odz , ale tak e ogrzewaj  pomieszcze-

nie (jest to tryb pracy rewersyjnej, czyli od-

wróconej, na takiej zasadzie dzia aj  pompy 

ciep a). 

Popularno  klimatyzatorów wynika 

z mo liwo ci sterowania prac  ka dego 

z nich niezale nie. Mo na zatem, kieruj c

si  w asnymi upodobaniami, zaprogramo-

wa  temperatur  powietrza w ka dym po-

mieszczeniu, pr dko  wyp ywu powie-

trza, godzin  uruchomienia i wy czenia 

klimatyzatora. Jest to nie tylko wygod-

ne, ale tak e pozwala oszcz dza  energi .

atwiej te  pogodzi  ró ne preferencje do-

mowników.

Cz owiek w okresie letnim czuje si  najlepiej 

w temperaturze 23–26°C, jednak tylko wtedy, 

gdy pr dko  omywaj cego go powietrza nie 

przekracza 0,2 m/s

Zasada dzia ania systemu klimakonwektorowego. System ten zapewnia ch ód latem, ciep o zim ,

a wie e powietrze przez ca y rok. I to w jednej instalacji

Klimatyzator typu split to zamontowana w pomieszczeniu 

jednostka wewn trzna (a) po czona ze znajduj c  si  na 

dworze jednostk  zewn trzn  (b)

Nie trzeba montowa  drogich urz dze , eby utrzyma  w domu troch  ni sz  temperatur

latem. Ch odniej b dzie w budynku po o onym w ród drzew. Wokó  domu mo na posadzi

drzewa, które b d  dawa y cie  – zw aszcza na okna skierowane w kierunku po udniowo-za-

chodnim. Szukaj c dzia ki, na której zbudujemy dom, unikajmy terenów otwartych o silnym 

nas onecznieniu, a projektuj c dom – du ej liczby okien na cianie po udniowej lub zachod-

niej. Oczywi cie warto zdawa  sobie spraw  z tego, e zim  w tych pomieszczeniach b dzie 

ch odniej, wi c wi cej wydamy na ogrzewanie.

Inn  mo liwo ci  jest zamontowanie zewn trznych rolet lub ewentualnie aluzji wewn trz-

okiennych. Mniej ciep a b dzie si  wtedy przedostawa  do pomieszcze .

eby dom si  mniej nagrzewa …

woda lodowa

klimakonwektor

wytwornica wody 

lodowej

centrala 

wentylacyjna

kocio

ciep a woda

przewód 

wentylacyjny

wlot powietrza

przepustnica nawiewu

kratka nawiewu

chwyt filtra powietrza

wlot powietrza cz ci zewn trznej

pilot zdalnego sterowania

uchwyt pilota

wylot powietrza

przewód steruj cy

przewód zasilaj cy jednostki zewn trznej

przewód freonowy (ciecz)

przewód freonowy (gaz)

przewód odprowadzaj cy skropliny

a

b



Mo na równie  zamontowa  ró ne fil-

try dopasowane do funkcji pomieszczenia 

i potrzeb osób w nim przebywaj cych. Jest 

to przydatne zw aszcza wtedy, gdy w domu 

mieszka alergik – w jego pokoju warto za-

montowa  klimatyzator z filtrem czysz-

cz cym powietrze ze wszelkich alergenów, 

w pozosta ych za  pokojach spokojnie mo e-

my zamontowa  filtry ta sze.

Uwaga! Decyduj c si  na zakup klimaty-

zatorów, pami tajmy, e pracuj  one wy cz-

nie na powietrzu recyrkulacyjnym, czyli 

takim, które znajduje si  wewn trz pomiesz-

czenia i dlatego nie mog  zast pi  wentyla-

cji. Zatem musimy tak e wykona  niezale -

ny system wentylacyjny. Jest to podstawowa 

wada tego systemu.

W domach jednorodzinnych stosu-

je si  zazwyczaj klimatyzatory typu split.

Sk adaj  si  one z dwóch cz ci – mon-

towanej na zewn trz domu jednostki ze-

wn trznej, a w pomieszczeniu – jednost-

ki wewn trznej. W jednostce zewn trznej 

umieszczone s  wszystkie ha asuj ce ele-

menty klimatyzatora, dzi ki czemu w po-

mieszczeniu jest cicho. Oba urz dzenia 

po czone s  ze sob  przewodem, któ-

rym p ynie czynnik ch odniczy – freon. 

Produkowane s  ró ne jednostki ze-

wn trzne, dostosowane do miejsc 

monta u urz dzenia. W zale no ci 

od potrzeb mo na kupi  montowa-

ny na cianie klimatyzator cienny, przy 

oknie – podokienny, przy suficie – pod-

stropowy, przy pod odze – przypod ogowy.

Produkowane s  tak e klimatyzatory do su-

fitów podwieszanych: kana owe i kasetono-

we. Tak wi c mo na wybra  model pasuj cy 

do pomieszczenia, jego wystroju i funkcji. 

Oferowane s  nawet klimatyzatory, które 

wygl dem przypominaj  lustro albo obraz. 

Warto jedynie pami ta , e do niewielkich 

pomieszcze  przeznaczone s  klimatyzato-

ry cienne, gdy  maj  one mniejsz  moc ni

pozosta e.

Poniewa  klimatyzatory pracuj  tylko na 

powietrzu recyrkulacyjnym, wymuszaj c

ruch powietrza w pomieszczeniu, powodu-

j  wznoszenie kurzu. Dlatego bardzo wa -

ne jest zastosowanie w klimatyzatorze od-

powiedniego systemu filtracji, który usunie 

zanieczyszczenia wyst puj ce w powietrzu. 

W tanich klimatyzatorach s  to filtry me-

chaniczne, mo na jednak zastosowa  dro -

sze i skuteczniejsze filtry usuwaj ce oprócz 

kurzu inne zawieszone w powietrzu drobi-

 W domach jednorodzinnych najcz ciej 

stosowane s  klimatyzatory cienne (a). Mo na 

tak e zamontowa  klimatyzator kasetonowy (b) 

lub kana owy (c)
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