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W typowym klimatyzatorze wykorzystane s  w a ciwo ci  fizyczne gazów. Spr any gaz oddaje cie-

p o do otoczenia (z podobnym zjawiskiem 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 (niektó-

rzy pami taj  zapewne u ywane do syfonów naboje ze spr onym CO2, 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 odniczy (nazywany potocznie „freonem”), który rozpr aj c si

(odparowuj 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 najpierw do zaworu rozpr ne-

go, który obni a nieco jego ci nienie, 

a nast pnie – do parownika. 

Do usprawnienia wymiany ciep a

z otoczeniem potrzebne s  wentyla-

tory. Trzeba je zamontowa  w pobli u

parownika, skraplacza, a tak e spr -

arki, bo to w a nie spr arka jest naj-

bardziej nagrzewaj cym si  elemen-

tem ca ego urz dzenia. 

Zasada dzia ania klimatyzatora

Tego lata rekordo-

we upa y da y si

wszystkim we znaki. 

Przed kolejnym se-

zonem warto pomy-

le  o klimatyzacji. 

Je li zrobimy to te-

raz, mo emy liczy

na oszcz dno ci, 

bo jesie  i zima to 

dla sprzedawców 

i monterów martwy 

okres.

Jaros aw Antkiewicz
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Klimatyzacja

Dawniej klimatyzacja kojarzy a si  z luk-

susem. Dzi  na urz dzenia zapewniaj -

ce upragniony ch ód w najwi ksze upa y

mo e sobie pozwoli  wi kszo  w a ci-

cieli domów jednorodzinnych. Poziom 

komfortu zwykle nie b dzie taki, jak 

w du ych instalacjach, gdzie dba si

o ch odzenie powietrza, o nawil anie, 

oczyszczanie czy eliminacj  przeci gów, 

ale wi kszo  u ytkowników i tak b dzie 

usatysfakcjonowana. Tym bardziej, e wy-

bór mo liwych rozwi za  jest bardzo 

du y. O klimatyzacji tym bardziej war-

to pomy le , e zastosowanie niektórych 

rozwi za  przy budowie domu wr cz wy-

maga wykonania klimatyzacji.

Typy klimatyzatorów
Dost pnych modeli klimatyzatorów jest 

mnóstwo, jednak wszystkie klimatyzatory 

stosowane w domach jednorodzinnych na-

le  do jednego z kilku podstawowych ty-

zawór rozpr ny wentylator

wentylator

kierunek przep ywu 

czynnika ch odniczego

spr arka

skraplacz

Schemat dzia ania klimatyzatora



Klimatyzacja

71BUDUJEMY DOM 10/2010

REKLAMA

pów. Ka dy typ ró ni si  nieco w a ciwo-

ciami u ytkowymi i sprawdza si  dobrze 

w nieco innej sytuacji.

Monoblok

To najprostszy i najta szy typ klimatyza-

tora. Wszystkie jego elementy znajduj  si

w jednej obudowie. Charakterystycznym 

elementem tego typu urz dze  jest rura 

o du ej rednicy, któr  na zewn trz po-

mieszczenia wyrzucane jest rozgrzane po-

wietrze. Rozgrzewa si  ono, ch odz c spr -

ark , w ten sposób ciep o jest usuwane 

z pomieszczenia.

Monobloki to urz dzenia przeno ne.

Mo na wi c przestawia  je z pomieszczenia 

do pomieszczenia, niepotrzebna jest wyko-

nana przez fachowca instalacja.

Te klimatyzatory maj  niestety tak e po-

wa ne wady. Do och odzenia pomieszczenia 

zu ywaj  wi cej energii ni  inne typy urz -

dze . Wynika to cho by z faktu, e rura wy-

rzucaj ca ciep e powietrze jest zwykle wy-

stawiana przez uchylone okno, a t  drog

do rodka dostaje si  ciep e powietrze z ze-

wn trz – tym bardziej e pracuj cy w ten 

sposób klimatyzator powoduje w pomiesz-

czeniu podci nienie. 

Monobloki s  te  g o ne, w pomieszczeniu 

ha asuj  zarówno wentylatory, jak i spr -

arka. Niektórym osobom taki klimatyzator 

w sypialni mo e uniemo liwia  sen. 

Split

Elementy klimatyzatora mo na rozdzieli  na 

umieszczon  w pomieszczeniu jednostk  we-

wn trzn , w której ha asuje tylko wentylator, 

oraz jednostk  zewn trzn , w której znajduje 

si  spr arka, b d ca najg o niejszym elemen-

tem. Cz  zewn trzn  i wewn trzn cz

tylko cienkie przewody, tzw. rurki freonowe, 

którymi przep ywa czynnik ch odniczy. Poza 

eliminacj  ha asu umieszczenie spr arki na 

zewn trz ma t  zalet , e do jej ch odzenia 

wykorzystuje si  powietrze zewn trzne. Praca 

klimatyzacji nie zaburza wi c dzia ania wen-

tylacji w pomieszczeniu. 

Wadami klimatyzatora typu split s  wy -

sza w porównaniu z monoblokiem cena oraz 

konieczno  monta u urz dzenia na sta e

w jednym pomieszczeniu. A za monta  za-

p acimy kilkaset z otych.

Multi split

To odmiana klimatyzatora split, w którym 

z jedn  jednostk  zewn trzn  o wi kszej 

mocy po czono kilka jednostek wewn trz-

nych. Pozwala to na ch odzenie wielu po-

mieszcze , a równocze nie temperatur

w ka dym z nich mo na ustawi  niezale -

nie. To rozwi zanie ta sze ni  wykorzysta-

nie odr bnych klimatyzatorów split w ka -

dym z pomieszcze .
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 Typy klimatyzatorów: 
(a) monoblok, (b) multi split, 
(c) kana owy
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W tych urz dzenia, ze 

wzgl du na ich wy sz  wy-

dajno , szczególnie przydat-

na jest mo liwo  regulacji 

mocy, takie urz dzenia okre-

la si  mianem „inwerter”. 

Dzi ki temu urz dzenie mo e

pracowa  z wysok  sprawno-

ci , wykorzystuj c np. tylko 

50% swej mocy, gdy ch odze-

nia wymagaj  np. tylko po-

mieszczenia z jednej strony 

domu, bo tylko one s  nas o-

necznione w danej chwili.

Uwaga! Maksymalna d ugo

przewodów z czynnikiem 

ch odniczym oraz dopusz-

czalna ró nica wysoko ci po-

mi dzy jednostk  wewn trz-

n  i zewn trzn  s  podane 

w dokumentacji urz dzenia.

Klimatyzator kana owy

Tego rodzaju klimatyzatory w domach jed-

norodzinnych stosowane s  do  rzadko. 

W pomieszczeniu nie ma wówczas jednost-

ki wewn trznej, a jedynie wylot przewo-

du, którym dostarczane jest ch odne powie-

trze. Dostarczaj cy je klimatyzator znajduje 

si  za  w pomieszczeniu technicznym lub 

na strychu.

Zaletami klimatyzatorów kana owych jest 

to, e nie powoduj  ha asu w pomieszcze-

niach oraz mo liwo  po czenia z mecha-

niczn  wentylacj  nawiewno-wywiewn

(mo na wykorzysta  kana y). Wad  jest za

wysoka cena oraz trudno ci z regulacj  tem-

peratury w pomieszczeniach.

Klimatyzacja szczególnie 
potrzebna
Niektóre rozwi zania powoduj , e po-

mieszczenia s  bardziej podane na przegrza-

nie. Je li si  na nie decydujemy, warto od 

razu zastanowi  si  nad zastosowaniem kli-

matyzacji.

Du e przeszklenia na nas onecznionej 

elewacji. Bardzo du e okna i drzwi taraso-

we, a czasem nawet praktycznie ca a ciana 

ze szk a s  bardzo dekoracyjne, ale przez nie 

wraz z promieniowaniem s onecznym do 

pomieszczenia trafia du o ciep a. Ponadto 

okna maj  kilkakrotnie gorsz  izolacyjno

termiczn  ni ciany.

Brak os on przed s o cem. Rolety, aluzje 

czy markizy mog  do  skutecznie chroni

przed nadmiarem s o ca. Najskuteczniejsze 

s  os ony umieszczone na zewn trz. 

Skuteczno  wewn trznych rolet i aluzji 

zale y od materia u, z którego zosta y wyko-

 Klimatyzator split wymaga fachowego monta-
u. Tu wykonawca pope ni  b d – skropliny ze zbyt 

wysoko umieszczonego odp ywu rozpryskuj  si
na opasce wokó  domu, tworz c na niej brzydk
plam . Zdarza si  jednak, e skropliny sp ywaj  po 

cianie, niszcz c elewacj

 Przeszklenie ca ej ciany powoduje bardzo du e
zyski ciep a, co latem grozi przegrzaniem pomiesz-
czenia
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 Zimne powietrze z klimatyzatora 
nie mo e trafia  bezpo rednio na 
osoby znajduj ce si  w pomieszcze-
niu. Dlatego np. stanowiska pracy 
umieszcza si  dalej od urz dzenia 
(a). Strumie  powietrza mo na te
skierowa  tak, by miesza  si  z cie-
p ym powietrzem pod sufitem (b)

a

b
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nane. Rolety ze zwyk ej tkaniny lub bambusa oraz aluzje z two-

rzyw sztucznych zatrzymuj  najwy ej 50% s o ca, zdecydowanie 

skuteczniejsze s aluzje z metalu lub drewna oraz rolety z tkani-

ny powleczonej nieprzepuszczalnym tworzywem sztucznym.

W praktyce dobre efekty przynosi tak e zacienienie dzi ki ro-

sn cym przed oknami ro linom li ciastym (zim  nie zabieraj

wiat a) oraz szerokim okapom dachu.

U ytkowe poddasze. Je li wybudowa  dwa podobne domy – je-

den z u ytkowym poddaszem, a drugi z pi trem i nieu ytkowym 

strychem, to w czasie upa ów pomieszczenia na poddaszu b d

bardziej nara one na przegrzanie ni  te znajduj ce si  na pi trze. 

Dzieje si  tak, poniewa :

a) strych tworzy stref  buforow  ograniczaj c  nagrzewanie po-

o onych ni ej pomieszcze ;

b) powierzchnia stropu, przez który przenika ciep o, jest mniej-

sza ni  powierzchnia dachu;

c) atwiej u o y  skuteczn  izolacj  termiczn  na stropie ni  na 

po aci dachu, gdzie krokwie s  mostkami termicznymi;

d) okna fasadowe wpuszczaj  mniej ciep a ni  dachowe, bo gdy 

s o ce grzeje najintensywniej, oko o po udnia, to jego promienie 

padaj  na ziemi  pod k tem zbli onym do prostego, a wówczas 

nie trafiaj  w pionowo umieszczone okna.

Du e lub liczne okna dachowe. Jak wspomniano w poprzed-

nim punkcie, okna dachowe wpuszczaj  do wn trza wi cej ciep a

ni  fasadowe, bo przez wiele godzin w ci gu dnia s o ce ma przez 

nie bezpo redni dost p do pomieszcze . Ponadto skuteczne za-

cienienie okien dachowych jest trudne – mo na zastosowa  rolety 

lub aluzje, ale markizy ju  nie. Nie zacienia ich tak e ziele  ro-

sn ca wokó  domu.

S aba izolacyjno  przegród zewn trznych. Izolacja termiczna 

chroni zarówno przed ucieczk  ciep a z domu, jak i jego przeni-

kaniem z zewn trz. Jej niedostatki odczujemy wi c w czasie mro-

zów i upa ów. 

Lekka konstrukcja domu. Materia y, z których wzniesiono budy-

nek, maj  zdolno  do poch oni cia pewnej ilo ci ciep a. Okre la si

to mianem akumulacji ciep a. Generalnie im wi ksza jest masa, tym 

wi ksza jest tak e zdolno  do akumulacji. Dlatego w budynkach 

szkieletowych i drewnianych, których masa jest niewielka, tempe-

ratura mo e wzrasta  stosunkowo szybko np. pod wp ywem s o ca 

wpadaj cego przez okna. W ci kim budynku murowanym, wznie-

sionym z pe nej ceg y ceramicznej lub silikatów, taki sam zysk ciep a

od s o ca b dzie ma o odczuwalny, bo poch onie go materia  domu.

Ch odzenie bez klimatyzacji
Zastosowanie klimatyzatorów to niejedyny sposób na obni enie 

temperatury panuj cej w domu. 

Gruntowy wymiennik ciep a (GWC)

W domach wyposa onych w mechaniczn  wentylacj  nawiew-

no-wywiewn  mo na wykorzysta  grunt do ch odzenia powie-

trza nawiewanego. 

Du e przeszklenia zim  wpuszcza-

j  wi cej wiat a i ciep a s onecz-

nego, ale latem zmuszaj  do ch o-

dzenia pomieszcze
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W wymienniku rurowym powietrze ze-

wn trzne, zanim trafi do domu, przep ywa 

przez rury zakopane w ziemi, gdzie oddaje 

cz  swojego ciep a i och odzone trafia do 

domu. Wymiennik powinien by  wykonany 

ze specjalnych rur, których wewn trzna po-

w oka ma w a ciwo ci antybakteryjne.

W wymienniku wirowym powietrze 

przep ywa przez z o e z umieszczonego 

w ziemi grubego, p ukanego wiru. Oddaje 

tam ciep o i trafia do domu.

Wymienniki gruntowe mo na wykorzy-

sta  tak e do wst pnego ogrzewania powie-

trza w zimie, bo temperatura gruntu wokó

wymiennika jest zawsze dodatnia.

W okresach, gdy powietrze nawiewane 

nie wymaga ch odzenia ani ogrzewania, po-

wietrze jest czerpane do centrali wentyla-

cyjnej z pomini ciem wymiennika grunto-

wego. Prze czanie mi dzy trybami pracy 

mo e odbywa  si  automatycznie, zale nie 

od temperatury zewn trznej.

Pompa ciep a

Zasada dzia ania pompy ciep a jest taka 

sama jak klimatyzatora – sama nie wytwa-

rza ciep a, lecz jedynie umo liwia jego prze-

kazanie. W zimie odbiera ciep o z otoczenia 

(gruntu, wód gruntowych lub powietrza) 

i przekazuje je do pomieszcze . Tryb pra-

cy mo e jednak zosta  odwrócony, tak by 

ciep o w trakcie upa ów by o przekazywa-

ne z domu na zewn trz. W przypadku pomp 

wykorzystuj cych powietrze zewn trzne ten 

proces b dzie ma o efektywny, bo powietrze 

na zewn trz ma wy sz  temperatur  ni  to 

znajduj ce si  w domu i by zachodzi a wy-

miana ciep a, musi pracowa  spr arka (jak 

w klimatyzatorze).

W przypadku pomp gruntowych i wodnych 

jest jednak znacznie lepiej. Temperatura grun-

tu wynosi zaledwie ok. 10°C, za  w pomiesz-

czeniach przekracza 20°C, przep yw ciep a

b dzie si  wi c odbywa  od cia a o wy szej 

temperaturze do cia a o temperaturze ni -

szej. W tej sytuacji czerpi ca najwi cej energii 

spr arka nie musi w ogóle pracowa , wystar-

czy, by pompy obiegowe wymusi y przep yw 

czynników grzewczych przez wymiennik cie-

p a. Ciep o odebrane np. przez instalacj  pod-

ogow  w pomieszczeniu trafi do gruntu (za-

miast ogrzewania pod ogowego b dziemy 

mie  „ch odzenie pod ogowe”). Je li w wyni-

ku tego temperatura gruntu latem dodatkowo 

si  podniesie, to tym lepiej – b dziemy mie

wi cej ciep a do wykorzystania zim .

Orientacyjnie przyjmuje si , e na 1 m2

powierzchni klimatyzowanego pomiesz-

czenia potrzeba 60–100 W mocy ch odni-

czej. Pami tajmy, by nie myli  tego z moc

elektryczn  (pobieran  z sieci), która jest 

zawsze znacznie mniejsza od mocy ch od-

niczej. 

W praktyce jednak dobór klimatyzatorów 

powinna poprzedzi  rzetelna analiza wyko-

nana przez specjalist , bo zapotrzebowanie 

na ch ód zale y od bardzo wielu czynników, 

okre laj cych tzw. zyski ciep a w pomiesz-

czeniu. Najwa niejsze z nich to:

izolacyjno  przegród pomieszczenia 

( ciany, stropy, pod oga);

orientacja wzgl dem stron wiata;

wielko , izolacyjno  oraz orientacja 

okien;

mo liwo  zacienienia okien;

ciep o pochodz ce od przebywaj cych 

w pomieszczeniu osób oraz pracuj cych 

urz dze .

Je li wydajno  klimatyzatora b dzie 

zbyt ma a, to nie spe ni on swojej funkcji. 

Je li za  b dzie zbyt du a to mo e pra-

cowa  impulsowo, w czaj c si  na bar-

dzo krótko, co jest niekorzystne dla jego 

trwa o ci. Cz ciowo rozwi zuje ten pro-

blem kupno klimatyzatora z regulacj  mocy, 

tzw. inwerter, jednak zakres regulacji jest 

ograniczony, a ponadto niepotrzebnie wy-

damy wi cej na klimatyzator o zawy o-

nej mocy.

Dobór mocy 
klimatyzatora

Monoblok wymaga otwarcia okna, przez które 
do wn trza trafia ciep o. Moc takiego urz dze-
nia musi by  przez to wi ksza ni  klimatyzato-
rów innych typów
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 Poddasza u ytkowe atwo ulegaj  przegrzaniu, czemu sprzyja tak e obecno  okien dachowych. Takie 
okna powinny mie  os ony zatrzymuj ce cz  s o ca
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Uwaga! Temperatura pod ogi lub grzejników 

powinna by  ni sza od temperatury powie-

trza wewn trznego najwy ej o kilka stopni. 

Inaczej na zbyt wych odzonych powierzch-

niach b dzie wykrapla a si  wilgo  z powie-

trza (obni aj c temperatur , równocze nie 

podnosimy jego wilgotno  wzgl dn ).

Ile to kosztuje?
Klimatyzatory

Klimatyzator monoblokowy niewielkiej 

mocy kupimy ju  za ok. 1000 z . Je li z kli-

matyzacji korzystamy rzadko i chcemy ch o-

dzi  jedynie pojedyncze pomieszczenia, to 

b dziemy usatysfakcjonowani – przy spo-

radycznym u ytkowaniu jego g o na praca 

i stosunkowo niewielka wydajno  nie b d

zbyt dokuczliwe. 

Klimatyzatory typu split kosztuj  od 

2000 z , do 1000 z  zap acimy za monta .

Taki klimatyzator pozwoli na efektywne 

ch odzenie nawet du ego pomieszczenia. 

Klimatyzatory multi split, wspó pracuj -

cy z kilkoma jednostkami wewn trznymi, 

mog  s u y  nawet do ch odzenia wielu 

pomieszcze  w ca ym domu. Za tak  insta-

lacj  dla domu o powierzchni 150 m2 zap a-

cimy ok. 15 000 z .

Klimatyzator kana owy dobrej klasy kosz-

tuje ok. 15 000 z . W tym przypadku musimy 

dysponowa  sieci  kana ów powietrznych, 

nie dokupujemy jednak jednostek wewn trz-

nych. Najlepiej, je li mo na wykorzysta  ka-

na y wentylacji mechanicznej. Je li ich nie 

ma, to koszt ich wykonania mo e by  bar-

dzo ró ny. W parterowym domu, w któ-

rym klimatyzator znajdzie si  na nieu ytko-

wym poddaszu, zap acimy za nie ok. 2000 z .

W innych przypadkach cena b dzie tym 

wy sza, im trudniej b dzie je rozprowadzi .

GWC

Wykonanie gruntowego wymiennika cie-

p a, zapewniaj cego maksymalny przep yw 

powietrza wynosz cy 400 m3/h (tyle wyno-

si kubatura domu o powierzchni ok. 150 m2)

b dzie kosztowa o: 5000–8000 z , je li zdecy-

dujemy si  na wymiennik wirowy, 10 000–

–12 000 z ; gdy wybierzemy wymiennik ruro-

wy (z rur z pow ok  antybakteryjn ). 

Pompa ciep a

Wykorzystuj c pomp  ciep a do ch odze-

nia pomieszcze , zwykle nie ponosimy do-

datkowych kosztów. Nale y jednak wybra

pomp  umo liwiaj c  odwrócony tryb pracy 

(tzw. rewersyjny). Przy projektowaniu war-

to zadba  o to, by w instalacji z kolektorem 

gruntowym (lub zanurzonym w wodzie) cie-

p o mog o by  przekazywane w wymienni-

ku dzi ki przep ywowi solanki – bez uru-

chamiania spr arki pompy.  

czerpnia cienna

centrala wentylacyjna

przepustnica r czna lub 

automatyczna

czerpnia

gruntowa ruroci g wir

warstwa izolacyjna 

(np. styropian)

czerpnia

gruntowa

centrala wentylacyjna

przepustnica r czna

lub automatyczna

czerpnia cienna

Wymienniki gruntowe: (a) rurowy, (b) wirowy

a b

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

AB KLIMA 17 229 66 61  www.chigo.pl
CARRIER 22 336 08 00  www.carrier.com.pl
DESA POLAND  61 654 40 00  www.desapoland.pl
GRASS 23 662 68 01  www.grass.pl 
IGLOTECH  801 000 120  www.iglotech.com.pl

KLIMA-THERM  22 517 36 00  www.klima-therm.pl 
MILLER 32 214 56 44  www.miller-cieplo.pl
REKUPERATORY  71 352 78 28  www.rekuperatory.pl
SAMSUNG 22 607 44 00  www.samsung.pl
SAUNIER DUVAL  22 323 01 80  www.saunierduval.pl 

 Podstawowe 
zasady u ytkowania 
klimatyzatora

1. W klimatyzowanym pomieszczeniu nale y

zamyka  okna, inaczej nap yw ciep ego powie-

trza z zewn trz w du ej mierze zniweczy efekt 

dzia ania klimatyzatora.

2. Nie nale y nastawia  klimatyzatora tak, by 

ró nica temperatury pomi dzy pomieszczenia-

mi w budynku lub pomi dzy powietrzem w bu-

dynku i na zewn trz przekracza a 5–7°C, gdy

wtedy mieszka com grozi szok termiczny. 

3. Filtry powietrza wymagaj  regularnego 

czyszczenia, a w razie potrzeby – wymiany na 

nowe.

4. Klimatyzator trzeba systematycznie czy-

ci  i odka a , inaczej stanie si  siedliskiem 

niebezpiecznych grzybów i bakterii, które b d

rozpylane w pomieszczeniu. 

5. Klimatyzatorów nie nale y instalowa

w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak a-

zienki i pralnie.


