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Klimatyzacja mo e bardzo poprawi  komfort u ytkowania domu, 

i to nie tylko w upalne lato. Trzeba jednak pewnej wiedzy, by wybra

rozwi zanie najlepiej pasuj ce do naszych potrzeb, i w pe ni wykorzy-

sta  jego mo liwo ci. 

PRZEGL D RYNKU
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Wiele osób ze s owem „klimatyzacja” kojarzy jedynie urz dzenie, 

które mo e zapewni  obni enie zbyt wysokiej temperatury podczas 

upalnej pogody. Prawdziwa instalacja klimatyzacyjna sk ada si  jed-

nak z wielu elementów oprócz klimatyzatora i s u y nie tylko obni-

eniu temperatury powietrza, ale tak e nadaniu mu cech, zapew-

niaj cych uczucie komfortu:  odpowiedniej czysto ci i wilgotno ci 

oraz w a ciwej pr dko ci przep ywu (bez przeci gów), jak równie

doprowadzeniu w a ciwej ilo ci wie ego powietrza nawiewanego, 

które tak e b dzie spe nia  powy sze kryteria. 

Jednak dla przeci tnego inwestora rzeczywi cie najwa niejsza 

jest mo liwo  ch odzenia powietrza, dlatego w taki zaw ony spo-

sób b dziemy dalej mówi  o klimatyzacji. Do samego obni enia 

temperatury wystarcza za  typowy klimatyzator i nie trzeba two-

rzy  rozbudowanej instalacji, co pozwala utrzyma  koszty na roz-

s dnym poziomie. 

Warto pozna  podstawowe wady i zalety ró nych typów klimaty-

zatorów, warto te  wiedzie , jakie warunki musz  zosta  spe nione, 

by dzia a y sprawnie. 

Nie tylko ch odzenie
Podstawow  funkcj  klimatyzatorów jest ch odzenie powietrza,

ale  pracuj  w pe ni efektywnie tylko wówczas, gdy w pomieszcze-

niu kr y ono w obiegu zamkni tym. Oczywi cie nie wolno ca ko-

wicie zrezygnowa  z doprowadzenia wie ego powietrza z zewn trz 

przez wentylacj , jednak nale y w miar  mo liwo ci ograniczy

jego ilo , bo im intensywniej b dziemy wietrzy , tym mniej efek-

tywne b dzie ch odzenie. Musimy wi c zdecydowa  si  na rozs d-

ny kompromis. 

Kolejn  funkcj  klimatyzatorów jest osuszanie powietrza. To 

przydatne, bo wysoka temperatura jest o wiele bardziej uci liwa, 

gdy towarzyszy jej du a wilgotno . Z tak  sytuacj  mamy do czy-

nienia latem: powietrze wydaje si  „ci kie” i jest nam duszno. 

Prawie wszystkie dost pne na polskim rynku urz dzenia maj  te

funkcj  grzania, ale nie nale y liczy , e zast pi  grzejniki. Nadaj

si  tylko do sporadycznego dogrzewania jesieni  i wiosn . Elementy 

klimatyzatora nie mog  te  mie  kontaktu ze zbyt ch odnym powie-

trzem (zwykle poni ej –5°C), bo grozi to ich uszkodzeniem. 
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Jaki klimatyzator wybra ?
Wi kszo  u ytkowników wybiera do domu lub mieszkania kli-

matyzatory typu monoblok, bo s  stosunkowo niedrogie i nie wy-

magaj  fachowego monta u, który oczywi cie te  kosztuje (zwykle 

800–1200 z ). S  to urz dzenia przeno ne, mo na wi c zmienia  po-

mieszczenie, które maj  ch odzi .

Klimatyzatory monoblok maj  jednak istotne wady. Przede wszyst-

kim wymagaj  wyprowadzenia na zewn trz budynku rury ( redni-

cy ponad 10 cm). Rur  najcz ciej wystawia si  przez uchylone okno. 

Przez rur  wyrzucane jest powietrze zassane z pomieszczenia, po-

trzebne do sch odzenia spr arki klimatyzatora. W efekcie pogarszaj

si  warunki pracy, bo powietrze nie kr y ju  w obiegu zamkni tym. 

Tracimy cz  sch odzonego po-

wietrza z pomieszczenia (bo zo-

staje wyrzucone na zewn trz), 

a na jego miejsce – przez niedo-

mkni te okno – nap ywa ciep e

powietrze z zewn trz. 

Z tych wzgl dów wydajno

tego rodzaju urz dze  jest niewy-

soka i zu ywaj  one proporcjo-

nalnie wi cej energii ni  klima-

tyzatory innych typów. 

Wad  klimatyzatorów typu 

monoblok jest powodowa-

ny przez nie uci liwy ha as. 

Spr arka,  i wentylatory pracuj

¢ chłodzenie i grzanie w najwyższej klasie energetycznej A przez cały rok 
¢ unikalny system oczyszczania powietrza 
¢ najniższy poziom hałasu
¢ atest PZH
¢ minimalne koszty zapewnienia komfortu cieplnego
¢ stylistyka urządzeń harmonizująca z otoczeniem
¢ 5 lat gwarancji
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REKLAMA

Dzia anie klimatyzatora polega na wykorzystaniu zjawiska fizycz-

nego zwi zanego ze spr aniem gazów: spr ane oddaj  ciep o do 

otoczenia (dlatego np. rozgrzewa si  cylinder pompki rowerowej), 

a rozpr ane pobieraj  je (niektórzy pami taj  zapewne u ywane do 

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

W klimatyzatorze elementem ch odz cym jest parownik. Wp ywaj cy 

do niego gaz (nazywany czynnikiem ch odniczym) spr ony do posta-

ci ciek ej, rozpr aj c si  (odparowuj c), odbiera ciep o z otoczenia. 

Nast pnie jego ci nienie zostaje podniesione przez spr ark , wsku-

tek czego  czynnik ch odniczy przep ywa 

przez skraplacz, oddaje ciep o do otocze-

nia i znów wraca do postaci ciek ej. Cykl 

mo e si  wi c powtórzy . Spr ony do 

postaci ciek ej gaz trafia do zaworu roz-

pr nego (który obni a nieco jego ci nie-

nie), a nast pnie  do parownika. 

Dla zwi kszenia efektywno ci wymiany 

ciep a z otoczeniem konieczne s  jeszcze 

wentylatory. Znajduj  si  wewn trz obu-

dowy klimatyzatora w pobli u parownika, 

skraplacza i spr arki, która jest najbar-

dziej nagrzewaj cym si  elementem ca-

ego urz dzenia. 

Dlaczego klimatyzator ch odzi?

zawór rozpr ny wentylator

wentylator

parownik

kierunek przep ywu 

czynnika ch odniczego

spr arka

skraplacz

Budowa klimatyzatora
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Przegl d rynku

REKLAMA

Najcz ciej spotykane (bo stosuje si  je tak e w du-

ych obiektach) s  klimatyzatory typu split sk adaj ce 

si  z dwóch jednostek:

wewn trznej – montowanej w klimatyzowanym pomiesz-

czeniu, z którego odbiera ciep o (ch odzi). Sk ada si  z pa-

rownika, wentylatora oraz urz dzenia steruj cego;

zewn trznej – montowanej poza budynkiem. To ona 

przekazuje otoczeniu nadmiar ciep a z pomieszczenia. 

W jej obudowie znajduje si  skraplacz, wentylator oraz 

spr arka. 

Jednostk  zewn trzn  i wewn trzn cz  cienkie rurki, 

przez które przep ywa czynnik ch odniczy. 

Pewn  odmian  tego typu klimatyzatora jest multi-

split: gdy jednostka zewn trzna ma du  moc, mo na j

wykorzysta  do ch odzenia kilku pomieszcze . Wówczas 

wystarczy zamontowa  w nich tylko jednostki wewn trz-

ne wraz z panelami steruj cymi, a ca o  po czy  ru-

rami, którymi pop ynie czynnik ch odniczy. 

W klimatyzatorach typu monoblok wszystkie elementy s  zamkni te we wspólnej obudowie, zatem ca e urz dzenie umieszcza si  wewn trz 

klimatyzowanego pomieszczenia. Na zewn trz musimy jednak wyprowadzi  rur  do  du ej rednicy.  

W sklepach spotyka si  niekiedy przeno ne urz dzenia, które nale a oby nazywa  co najwy ej pseudoklimatyzatorami. Nie odprowadza-

j  one ciep a na zewn trz. Z przodu urz dzenia wyp ywa strumie  ch odnego powietrza, a z ty u wydziela si  ciep o. W efekcie temperatura 

w pomieszczeniu ostatecznie si  podniesie – tym szybciej, im wi ksza jest moc takiego „klimatyzatora”. 

Typy klimatyzatorów

Klimatyzacja multi-split to kilka jednostek wewn trznych po czonych z jedn  zewn trzn

jednostki wewn trzne

panele

steruj ce

jednostka zewn trzna
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w pomieszczeniu, a wi c stosunkowo blisko nas. Dlatego warto si  wy-

strzega  najta szych urz dze , które mog  by  szczególnie g o ne, 

zw aszcza  gdy ich podzespo y nieco si  zu yj , wtedy bowiem obudo-

wa mo e wpada  w g o ne wibracje. 

Powy szych wad nie ma klimatyzator typu split. Dwie cz ci kli-

matyzatora (jednostki wewn trzna i zewn trzna) po czone s  jedynie 

cienkimi rurkami, którymi przep ywa czynnik ch odniczy. Spr arka 

i skraplacz znajduj  si  wówczas w jednostce zewn trznej poza budyn-

kiem. Ciep o powstaj ce w urz dzeniu jest od razu oddawane na ze-

wn trz, a powietrze w pomieszczeniu mo e kr y  nawet w obiegu 

zamkni tym. Dzi ki temu zdecydowanie wzrasta sprawno  klimaty-

zatora: sch adza on powietrze szybciej i zu ywa mniej energii.

Tak e ha as jest w tym wypadku o wiele mniej dokuczliwy, bo g o-

na jest przede wszystkim jednostka zewn trzna. W pomieszczeniu 

szumi tylko wentylator, odpowiedzialny za cyrkulacj  powietrza. 

Klimatyzatory split to urz dzenia stacjonarne, wymagaj  wi c facho-

wego monta u. Co prawda niektórzy producenci dopuszczaj  równie

monta  samodzielny, 

jednak jego prawid o-

we wykonanie dla osoby 

bez do wiadczenia i od-

powiednich narz dzi 

mo e by  bardzo trudne. 

Je li nie chcemy mon-

towa  oddzielnego kli-

matyzatora w ka dym z po-

mieszcze , to mo emy 

zastosowa  tzw. multi-split.

Wówczas jedna jednost-

ka zewn trzna, o wi kszej 

mocy, czy si  z kilkoma 

jednostkami wewn trz-

nymi. To rozwi zanie 

jest ta sze, mniej psuje te

wygl d elewacji budynku. 

Szczególnie w tym wypad-

ku dobór klimatyzatora o odpowiednich parametrach trzeba powierzy

specjali cie, który musi dopilnowa , by przewody z czynnikiem ch od-

niczym nie przekroczy y maksymalnej dla danego modelu d ugo ci

czy ró nicy poziomów. 

Sposób pracy spr arki
W eksploatacji klimatyzatorów multi-split szczególnie przydat-

na jest p ynna, automatyczna regulacja mocy spr arki. Takie spr -

arki okre lane s  mianem „inverter”. Klasyczna spr arka ma sta-

 wydajno . Je li dzia a, to zawsze z pe n  moc , wy cza si  za ,

gdy temperatura w pomieszczeniu osi gnie zadan  warto . Gdy po-

wietrze w pomieszczeniu ponownie si  ociepli, spr arka znów si

w czy. Niestety cz ste w czanie i wy czanie negatywnie wp ywa 

na trwa o  spr arki oraz zwi ksza zu ycie energii. Ze wzgl du na 

wi ksz  moc, opisane zjawiska zachodz  szczególnie atwo w urz -

dzeniach multi-split, gdy dzia a tylko cz  jednostek wewn trz-

nych. 

P ynna regulacja mocy eliminuje te problemy, bo w razie potrze-

by pozwala na d u sz  prac  urz dzenia, z odpowiednio obni o-

n  moc . Dzi ki temu u ytkownicy maj  mo liwo  utrzymywania 

zadanej temperatury (ró nice nie przekraczaj  1°C). Klimatyzatory 

z tego rodzaju spr arkami s  jednak zdecydowanie dro sze. 

Gdzie umie ci  klimatyzator?
Jednostki wewn trzne klimatyzatorów typu split i multi-split mo -

na montowa  w ró nych miejscach: pod sufitem, przy pod odze 

czy w dowolnym miejscu na cianie. S  te  wersje przystosowane 

do monta u w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (kasetono-

we i kana owe); klimatyzator kana owy mo na nawet zamontowa

poza klimatyzowanym pomieszczeniem (np. na strychu), a powie-

trze doprowadzi  kana ami. Jednostka zewn trzna najcz ciej znaj-

duje si  na elewacji, jednak mo na j  te  umie ci  na dachu, a na-

wet w ogródku i os oni  zieleni  czy elementami ma ej architektury. 

Elementy klimatyzatora, a tak e czujniki temperatury, nie powin-

ny by  przy tym wystawione bezpo rednio na s o ce, by si  niepo-

trzebnie nie nagrzewa y. 

 Zalety monobloku to niska 

cena i mo liwo  przenoszenia 

pomi dzy pomieszczeniami

 Klimatyzatory typu split s  wydajne, 

ale trzeba je zamontowa  na sta e

 Klimatyzatory kana owe (u góry) i kaseto-

nowe (u do u) s  przeznaczone g ównie 

do pomieszcze  z sufitami podwieszanymi

REKLAMA
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Przegl d rynku

W klimatyzowanym pomiesz-

czeniu nale y zamyka  okna, ina-

czej praca klimatyzatora nie b -

dzie efektywna.

Ró nica temperatury pomi -

dzy pomieszczeniami w budynku, 

a tak e pomi dzy powietrzem 

w budynku i na zewn trz nie po-

winna przekracza  5–7°C, gdy

wy sza grozi szokiem termicz-

nym. 

Filtry powietrza wymagaj  regu-

larnego czyszczenia, a w razie po-

trzeby – wymiany na nowe.

Kana y powietrzne i klimatyza-

tor trzeba systematycznie czy ci

i odka a , aby nie sta y si  siedli-

skiem niebezpiecznych grzybów 

i bakterii. 

Klimatyzatorów nie instaluje si

w pomieszczeniach „mokrych”, ta-

kich jak azienki i pralnie. 

Podstawowe 
zasady 
u ytkowania 
klimatyzatora

Wa ne jest, aby zimne powietrze z klimatyzatora nie och adza o

nadmiernie przestrzeni, w której przebywaj  ludzie (tzw. strefy 

pracy). Trzeba tak skierowa  nawiew, by zimne powietrze 

miesza o si  najpierw z ciep ym w pobli u sufitu
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Monobloki to urz dzenia stoj ce, a wi c

ustawia si  je tam, gdzie jest do  miejsca 

i sk d da si  wyprowadzi  na zewn trz rur

z ogrzanym powietrzem. 

Nawiewu ch odnego powietrza nie mo na 

kierowa  bezpo rednio na nikogo, kto jest 

w pomieszczeniu, gdy  powoduje to wra e-

nie wyj tkowo nieprzyjemnego (bo ch odne-

go) przeci gu. 

W pomieszczeniu trzeba zapewni  swo-

bod  obiegu powietrza: nie powinny go 

hamowa adne du e sprz ty ustawione 

przed klimatyzatorem. Niedobrze te , je-

li nawiew jest skierowany bezpo rednio 

na cian , bo utrudni to cyrkulacj  powie-

trza, a na cianie mo e pojawi  si  brzyd-

ka, brudna smuga. 

Jak ograniczy
nagrzewanie si  domu?
Mo na i warto to robi  na ró ne sposoby, 

bo oznacza to wi kszy komfort oraz mniej-

sze rachunki za energi  zu ywan  przez 

klimatyzacj . Nawet przez zamkni te okna 

na nas onecznionej elewacji do pomiesz-

cze  trafia du o ciep a. Dla ograniczenia 

tych niepo danych zysków ciep a warto 

zastosowa aluzje lub rolety (najlepiej ze-

wn trzne). Bardzo skuteczne s  tak e mar-

kizy nad oknami. 

Warto te  posadzi  w pobli u okien drzewa 

li ciaste lub pn cza na podporach. W se-

zonie letnim b d  barier  chroni c  przed 

nadmiarem s o ca, a jesieni  i zim , gdy li-

cie ju  opadn , b d  zabiera  bardzo nie-

wiele wiat a. 

Zdecydowanie mniej nagrzewaj  si  bu-

dynki o dobrej izolacji cieplnej, bo chro-

ni ona zarówno przed stratami ciep a, jak 

i przegrzewaniem. Szczególnie dobrej izola-

cyjno ci cieplnej wymaga dach nad podda-

szem u ytkowym, bo jest najbardziej nara-

ony na dzia anie s o ca. 

W ród cian o porównywalnej warto ci 

wspó czynnika przenikania ciep a lepiej od 

jednowarstwowych sprawdzaj  si ciany 

wielowarstwowe, zbudowane od wewn trz 

z ci kich materia ów, a wi c o znacznej 

akumulacyjno ci (zdolno ci do gromadze-

nia ciep a).

Nas onecznione elewacje lepiej te  malo-

wa  farbami o jasnych barwach, dzi ki cze-

mu b d  si  mniej nagrzewa .

Zamiast klimatyzatora
Czasem zamiast typowego klimatyzatora 

– albo równolegle z nim – mo na zastoso-

wa  inne rozwi zania. Zarówno do grzania, 

jak i ch odzenia mo e s u y pompa ciep a

(je eli oczywi cie jest przystosowana do od-

wrócenia trybu pracy). 

Nawiew ch odnego powietrza mo e

te  zapewni wentylacja wspó pracuj -

ca z gruntowym wymiennikiem ciep a.

Powietrze och adza si , przep ywaj c przez 

zakopane w ziemi rury lub przez z o e ze 

wiru lub t ucznia. 

Podobne mo liwo ci daje te ogrzewa-

nie powietrzne, bo mo e zapewni  nie tyl-

ko ciep o, ale tak e wentylacj , a je li po -

czymy je z klimatyzatorem wi kszej mocy 

lub wymiennikiem gruntowym, to zapewni 

równie  nawiew ch odnego powietrza. 

W przeciwie stwie do klimatyzatorów, 

wymienione wy ej sposoby ch odzenia 

domu nie daj  niestety mo liwo ci precy-

zyjnej regulacji temperatury w poszczegól-

nych pomieszczeniach. S u  do tego jedy-

nie kratki lub anemostaty zamontowane na 

kana ach nawiewnych. 

Gruntowe wymienniki ciep a: wirowy (a) i rurowy (b)

a
powietrze zewn trzne 

mo e by  pobierane przez 

czerpni cienn

przepustnice

powietrze ogrzewa si

wst pnie (lub ch odzi 

latem) w z o u wirowym

powietrze zewn trzne 

mo e by  pobierane przez 

czerpni  ziemn

centrala wentylacyjna

powietrze zewn trzne 

mo e by  pobierane 

przez czerpni

cienn

powietrze ogrzewa 

si  wst pnie 

(lub ch odzi latem) 

w wymienniku 

rurowym

powietrze zewn trzne 

mo e by  pobierane 

przez czerpni

ziemncentrala wentylacyjna

przepustnice
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