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Gor ce lato ju

min o, ale wkrótce 

nadejdzie znowu. 

A z nim nowe fale 

upa ów. Warto wi c

skorzysta  z obni ek 

posezonowych 

i zamontowa

w domu klimatyzacj .

RAPORT

WENTYLACJA 
I KLIMATYZACJA

Klimatyzacja

Monika Czeczotek

Komfortowo
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nie tylko

Chocia  klimatyzacja nie jest w domu niezb dna, jednak zamontowanie jej lub 

brak wydatnie wp ywaj  na nasze samopoczucie latem. Prawid owo wykonana kli-

matyzacja stwarza warunki, w których cz owiek czuje si  komfortowo i wygodnie. 

Zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotno ci. Jednak to kosztu-

je i to sporo – koszt pracy jednego zwyk ego klimatyzatora wynosi 50–100 z  mie-

si cznie. Dlatego popularne staj  si  tak e systemy uproszczone lub bazuj ce na 

zupe nie innych rozwi zaniach technicznych, tak eby pó niej mo na by o z nich 

tanio korzysta .

Klimatyzatory i ich rodzaje
Najpopularniejszym sposobem och adzania domu s klimatyzatory, a dzi ki temu, 

e ich cena ci gle spada, staj  si  coraz bardziej dost pne dla przeci tnych inwe-

latem

BD10_Raport_klimatyzacja.indd 104BD10_Raport_klimatyzacja.indd   104 2008-09-29 20:20:072008-09-29   20:20:07



BUDUJEMY DOM 10/2008 105

storów. Proste modele tylko ch odz , dro -

sze mog  tak e ogrzewa  i osusza  pomiesz-

czenia. Jednego tylko klimatyzatory nie 

robi  – nie doprowadzaj wie ego powie-

trza do pomieszcze , a zatem nie zast puj

wentylacji. Klimatyzacja musi by  zatem do-

datkow  instalacj  – oprócz, a nie zamiast 

wentylacji, co oczywi cie oznacza dodatko-

wy koszt.

Przeno ne czy stacjonarne?

Do wyboru mamy dwa rodzaje klimatyza-

torów – przeno ne i typu split. Przeno ny 

mo emy dowolnie przestawia  i korzysta

z niego w pomieszczeniu, w którym w a nie 

przebywamy. Jest gotowy do pracy od razu 

po przyniesieniu ze sklepu. Stacjonarny, za-

montowany na sta e na cianie lub suficie 

w wybranym pomieszczeniu, b dzie ch o-

dzi  jedynie to pomieszczenie, w którym si

znajduje.

Monoblok czy split?

Klimatyzatory monoblokowe. Maj  wszyst-

kie elementy w jednej obudowie. W wer-

sji przeno nej taki klimatyzator pracuje 

bardzo g o no. S  te  klimatyzatory mono-

blokowe stacjonarne – s  nimi klimatyza-

tory okienne. Na zewn trz okna wystawia 

si  ich cz  ha asuj c , cichsza montowana 

jest od strony pomieszczenia. Wad  tych kli-

matyzatorów jest zmniejszenie powierzch-

ni okna, niezbyt estetyczny wygl d i nie do 

ko ca wyeliminowany ha as.

Klimatyzatory typu split. W wi kszo ci 

urz dze  spr arka, urz dzenie rozpr -

ne i skraplacz – elementy, które najbardziej 

ha asuj , wystawiane s  za okno jako jed-

nostka zewn trzna, a cichsz  jednostk  we-

wn trzn  montuje si  w pomieszczeniu. 

Tak w a nie skonstruowane s  klimatyzato-

ry typu split, zarówno przeno ne, jak i mon-

towane na sta e. Obydwie cz ci po czo-

ne s  cienkimi rurkami freonowymi, które 

na zewn trz wyprowadza si  z klimatyzato-

rów stacjonarnych – przez otwory w cianie, 

a z przeno nych – przez uchylone okno.

Najpopularniejsze i najnowocze niejsze

Za takie uwa a si  klimatyzatory stacjonar-

ne typu split, o których mo na powiedzie ,

e zdominowa y rynek. S  wydajne i ekono-

miczne, a jednocze nie ciche. Nie zajmuj

te  wiele miejsca, a najcz ciej montuje si

je przy suficie.

Najpopularniejsze s  niedu e i estetycz-

nie wykonane klimatyzatory cienne, prze-

znaczone do niewielkich pomieszcze ,

a wi c odpowiednie do domów jednorodzin-

w instaladdatkow

ylacji, co ocylacji,wentywenty

szt.wy ko
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 Klimatyzator przeno ny

monoblokowy mo na 

atwo przenie  z jednego 

pomieszczenia do drugiego, 

a rur  odprowadzaj c  gor ce 

powietrze wystarczy wystawi

za okno

Zasada dzia ania klimatyzatora

parownik

wentylator

spr arka

skraplacz

odp yw wody

15–18°C

24–26°C

ok. 40°C

30–35°C

50°C

 Klimatyzator okienny jest równie  klimatyzatorem monoblokowym, 

ale ha asuj ca cz  urz dzenia jest 

wystawiona za okno

klimatyzator 

okienny
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w rodku na zewn trz

Ka dy klimatyzator sk ada si  z nast -

puj cych elementów: 

spr arki, 

urz dzenia rozpr nego z wentylatora-

mi,

parownika, 

skraplacza z wentylatorem. 

W klimatyzatorze zamontowany jest po-

nadto filtr powietrza. W pokoju alergika mo-

emy zamontowa  filtr wy szej klasy. 

Czynnik roboczy, czyli freon, kr y po-

mi dzy parownikiem i skraplaczem – w pa-

rowniku odbiera ciep o z pomieszczenia, 

a w skraplaczu oddaje je do otoczenia. 

W ten sposób powietrze w pomieszczeniu 

jest och adzane, a odebrane ciep o usu-

wane poza budynek.

Jak zbudowany 
jest i jak dzia a
klimatyzator?
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nych. Oprócz ciennych produkuje si  te

klimatyzatory:

 przypod ogowo-podsufitowe, które mon-

tuje si  na cianie przy suficie lub pod odze, 

 kasetonowe (wbudowywane w sufit pod-

wieszany),

 kana owe – rzadko stosowane w domach 

jednorodzinnych. 

Szczególnie warte polecenia s klimaty-

zatory przypod ogowo-przysufitowe. Gdy 

s  zamontowane pod parapetem, blokuj  na-

p yw gor cego powietrza z zewn trz, a je-

eli pod sufitem – nadmuchiwane przez nie 

ch odne powietrze rozp ywa si  równomier-

nie po suficie i agodnie opada, mieszaj c

si  z ciep ym, dzi ki czemu nie odczuwamy 

strug ch odnego powietrza.

Szczególn  uwag  warto zwróci  na kli-

matyzatory z pomp  ciep a, która umo li-

wia prze czenie urz dzenia na tryb pracy 

grzewczej: w ten sposób mo na go u ywa

w okresach przej ciowych, kiedy nie war-

to jeszcze uruchamia  centralnego ogrzewa-

nia. Trzeba jednak pami ta , e taki klima-

tyzator nie zast pi podstawowego systemu 

grzewczego. Cho  niektóre pracuj  nawet 

wówczas, gdy na zewn trz jest 15-stopniowy

mróz, jednak ich skuteczno  grzania 

jest wtedy niewielka, a wi c nie s  w sta-

nie ogrza  pomieszczenia w wystarczaj -

cym stopniu. Minimalna temperatura pracy 

urz dzenia zale y od czynnika ch odnicze-

go i olejów zastosowanych w klimatyzato-

rze – warto si  o to dowiedzie  od sprzedaw-

cy urz dzenia.

Nowoczesnym rozwi zaniem jest kli-

matyzator z inwerterem, w którym tempe-

ratura wydmuchiwanego powietrza zmie-

nia si  w sposób p ynny w zale no ci od 

temperatury panuj cej w pomieszczeniu. 

Klimatyzator ten och adza tylko tak  ilo

powietrza, jaka jest w danej chwili potrzeb-

na, dzi ki czemu mo na zaoszcz dzi  nawet 

30% energii w porównaniu ze zwyk ym kli-

matyzatorem, a och odzenie pomieszczenia 

zajmuje dwukrotnie mniej czasu. Chocia

klimatyzatory te s  du o dro sze ni  „zwy-

k e”, naprawd  s  warte swej ceny. 

Klimatyzator typu split to jednostka zewn trzna, zamocowana na zewn trz domu, wspó pracuj ca z jednostk  wewn trzn

 Jednostk  zewn trzn  montuje si  zazwyczaj 

na cianie domu

fo
t.

 C
H

T
 C

ic
h

e
w

ic
z

jednostka wewn trzna
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 Najpopularniejsze s  klimatyzatory cienne 

– mog  si  ró ni  wygl dem i funkcjami

 Klimatyzatory 

typu ART COOL 

INVENTER 

z mo liwo ci

samodzielnej 

wymiany panelu 

na dowolnie 

wybran

reprodukcj  lub 

zdj cie 
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Klimatyzator cienny
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Niektóre firmy oferuj  nawet modele, 

w których zamontowany jest czujnik do 

mierzenia temperatury we wskazanej przez 

u ytkownika cz ci pomieszczenia: do tej 

temperatury urz dzenie dostosowuje ilo

nawiewanego powietrza. Dzi ki temu koszty 

ch odzenia s  jeszcze ni sze, a komfort pra-

cy urz dzenia – wy szy.

Jak ch odzi  kilka 
pomieszcze  w domu…
Kilka jednostek zewn trznych na cianach 

budynku to perspektywa zniech caj ca. Na 

szcz cie jest na to rada – mo na zastosowa

system multisplit, w którym jedna jednostka 

zewn trzna wspó pracuje z kilkoma jednost-

kami wewn trznymi. Zazwyczaj s  to cztery 

jednostki, chocia  niektórzy producenci ofe-

ruj  systemy wspó pracuj ce nawet z o mio-

ma jednostkami wewn trznymi. Jednostka 

zewn trzna ma odpowiednio wi ksz  moc, 

tak eby dostarczy  odpowiedni  ilo  ch o-

du do wszystkich pomieszcze . W ramach ta-

kiego systemu mo na zastosowa  ró ne ro-

dzaje jednostek wewn trznych, a ka d

z nich mo emy sterowa  niezale nie – indy-

widualnie ustawia  temperatur  w pomiesz-

czeniu, pr dko  wyp ywu powietrza itp. 

Pami tajmy jedynie, e wszystkie klimatyza-

tor grzej  lub ch odz  w tym samym czasie, 

nie ma wi c mo liwo ci przestawiania funk-

cji ch odzenia i ogrzewania indywidualnie 

w ka dym pomieszczeniu.

…a jak je ch odzi  i ogrzewa
Je eli chcemy ch odzi  wi cej ni  4–8 po-

mieszcze  w domu, a dodatkowo mie  mo -

liwo  ch odzenia lub ogrzewania po-

szczególnych pomieszcze  wg potrzeb 

u ytkowników tych pokoi, mo emy zamon-

towa system VRV. Ka d  jednostk  we-

wn trzn czy si  z pozosta ymi za pomoc

trzech przewodów, a na zewn trz budynku 

wystawia si  jednostk  zewn trzn .

Je eli jednostka zewn trzna zasilana jest 

pr dem (tak jak przewa aj ca wi kszo  kli-

matyzatorów), system mo e ogrzewa  dom 

dot d, dopóki temperatura zewn trzna nie 

spadnie poni ej –10°C (s  te  produkowane 

systemy, w których granica ta wynosi –15°C). 

Je eli zastosujemy jednostk  zewn trzn  za-

silan  gazem, b dziemy mogli ogrzewa  dom 

do temperatury na zewn trz wynosz cej 

–30°C, a to oznacza, e w domu nie b dzie 

ju  potrzebne adne dodatkowe ogrzewanie.

Niestety wad  systemu VRV jest wysoka 

cena urz dze .

Jego uproszczona wersja – system dwu-

rurowy – daje mo liwo  pod czenia do-

wolnej liczby klimatyzatorów do jednej jed-

nostki zewn trznej, w którym nie mo emy 

indywidualnie wybiera  trybu pracy klima-

tyzatora – grzewczy czy ch odz cy. 

Klimatyzatory zapewniaj  wysoki komfort 

w pomieszczeniach, ale s  drogie inwesty-

cyjnie i kosztowne w eksploatacji. Poniewa

nie dostarczaj  one wie ego powietrza, 

a wietrzenie pokoi, w których dzia a kli-

matyzacja, by oby bardzo nieekonomiczne, 

w domu klimatyzowanym takim systemem 

powinna by wentylacja mechaniczna.

Jednak wówczas wydmuchiwane jest powie-

trze och odzone – a nawiewane powietrze 

gor ce, które klimatyzator musi dodatko-

wo och odzi , co podnosi oby koszty eksplo-

atacyjne. Aby i do tych strat nie dopu ci ,

w systemie wentylacji warto zastosowa  od-

zysk ciep a w centrali wentylacyjnej z reku-

peratorem (wi cej na ten temat na str. 94).

Jaka jest alternatywa dla instalowania 

dwóch rozbudowanych systemów – wenty-

lacji i klimatyzacji? Mo na zastosowa  sys-

tem, który wprawdzie nie zapewni nam 

pe nego komfortu latem, ale obni y tempe-

ratur  w domu o kilka stopni, tak e przeby-

wanie w nim przestanie by  uci liwe.

Ch ód z ziemi do domu
Najprostszym rodzajem klimatyzacji jest za-

stosowanie gruntowych wymienników cie-

p a. S  to urz dzenia, które umo liwiaj

wykorzystanie latem ch odu zakumulowa-

nego w gruncie, zim  za  – nagromadzone-

go w tym samym gruncie ciep a. W czasie 

 Klimatyzator przypod ogowo-przysufitowy
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 Kilka jednostek zewn trznych na cinie 

budynku nie wygl da adnie. Lepiej zastosowa

multi-split lub VRV
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Gdy chcemy ch odzi  kilka pomieszcze  w domu za pomoc  klimatyzatorów zastosujmy system 

multi-split. Dzi ki temu b dziemy musieli zamontowa  tylko jedn  jednostk  zewn trzn  na cianie 

budynku

klimatyzatory cienne

freon gazowy

freon ciek y

jednostka zewn trzna
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och adzania powietrza podczas upalnej po-

gody jest ono te  osuszane (wskutek znacz-

nego obni enia temperatury powietrza 

w wymienniku nast puje wykroplenie pary 

wodnej zawartej w powietrzu). Opisywany 

system – w przeciwie stwie do klimatyzato-

rów – dostarcza te  do domu wie e powie-

trze, czyli dzia a jak wentylacja. 

Dzia anie systemu podczas upalnej po-

gody jest nast puj ce. Powietrze przep ywa 

przez grunt o temperaturze oko o 8–12°C na 

g boko ci 1,5–2 m i po przej ciu odpowied-

nio d ugiej drogi w ziemi wp ywa do domu 

och odzone i jest rozprowadzane kana a-

mi wentylacyjnymi do pomieszcze . Koszty 

eksploatacyjne takiej instalacji s  niskie 

– nale y jedynie wymusi  przep yw powie-

trza przez ziemi , na co zu ywany jest pr d, 

i wymienia  filtry powietrza.

Przep yw powietrza przez grunt rozwi -

zuje si  na ró ne sposoby, a najcz ciej:

 przez u o one w gruncie z o e wirowe 

(wymiennik bezprzeponowy),

 przez rury zakopane w ziemi w wymien-

niku przeponowym.

Oczywi cie powietrze, które wyp ywa 

z wymiennika, musi by  oczyszczone na 

filtrach z ewentualnych zanieczyszcze .

Tak e powietrze wp ywaj ce do wymien-

nika powinno by  wolne od zawieszonych 

w nim cz steczek kurzu i py ków, dlate-

go w czerpni powietrza tak e montuje si

filtr, który je zatrzymuje. Po przep yni -

ciu przez wymiennik powietrze wyp ywa 

1. W czasie upa ów najlepiej si  czujemy w pomieszczeniu, w którym temperatura wy-

nosi 23–26°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza – 40–60%. Im wy sza jest temperatura, 

tym ni sza powinna by  wilgotno , eby my czuli si  nadal komfortowo. W przeciwnym 

razie po prostu b dziemy si  poci , by organizm móg  w ten sposób pozby  si  nadmiaru 

ciep a. Dlatego osuszanie powietrza latem jest tak wa ne.

2. Ró nica temperatury mi dzy pomieszczeniem klimatyzowanym a nieklimatyzowa-

nym nie powinna przekra-

cza  7°C, inaczej poruszanie 

si  po domu grozi oby po pro-

stu przezi bieniem. 

3. Wp ywaj ce do pomieszcze-

nia och odzone powietrze nie 

powinno dociera  bezpo red-

nio do miejsc, gdzie przebywa-

j  mieszka cy. Struga powietrza 

powinna najpierw wymiesza  si

z powietrzem ciep ym, bo tylko 

wtedy nie b dziemy odczuwa

ruchu powietrza. Jak z tego wy-

nika, wa ne jest, by klimatyzator 

umo liwia  ustawianie kierunku, 

w jakim wydmuchiwane b dzie 

zimne powietrze.

4. Pr dko  wyp ywu powie-

trza nie powinna by  zbyt 

du a. Wyp yw z pr dko ci

wi ksz  ni  0,2 m/s odczu-

jemy jako przeci g, zw asz-

cza gdy jeste my spoceni.

Taka sytuacja sprzyja przezi -

bieniom.

Parametry klimatyzacji

Klimatyzator stacjonarny jest „przypisany” do pomieszczenia, w którym jest zamontowany. eby

och odzi  kilka pomieszcze , musimy we wszystkich zamontowa  klimatyzatory, a to oznacza wyso-

kie koszty zwi zane z zakupem tych urz dze . Ponadto ka dy taki klimatyzator musi by  zamontowa-

ny przez specjalist , co dodatkowo podra a koszty inwestycji.

Klimatyzator przeno ny mo emy natomiast przenosi  z pomieszczenia do pomieszczenia i och a-

dza  to, w którym aktualnie przebywamy.

Klimatyzatory przeno ne maj  mniejsz  wydajno  ni  stacjonarne. 

Klimatyzatory przeno ne s  g o ne w u ytkowaniu, gdy  nie maj  wystawionej na zewn trz jednost-

ki zewn trznej. Ha as ten mo e by  dokuczliwy szczególnie dla osób wra liwych na jednostajny ha as, 

do tego stopnia, e nie b d  w ogóle go uruchamia .

Gdy klimatyzator usuwa ciep o z pomieszczenia, musi je gdzie  wyrzuci . W klimatyzatorach stacjo-

narnych typu split wyrzuca je z budynku na zewn trz – przez jednostk  zewn trzn .

W klimatyzatorach przeno nych powietrze usuwamy poza pomieszczenie przez uchylone okno. Ale 

kiedy okno b dzie uchylone, ciep e powietrze b dzie wpada  do wn trza i efektywno  ch odzenia 

klimatyzatora spadnie. Mo emy tak e wystawi  rur  do s siedniego pomieszczenia, ale w ten sposób 

dodatkowo je ogrzewa .

Stacjonarny kontra przeno ny

Wa ne jest, aby zimne powietrze nawiewane do pomieszczenia 

przez klimatyzator nie och adza o bezpo rednio strefy pracy 

cz owieka. Najlepiej zastosowa  taki sposób nadmuchu, eby 

zimne powietrze miesza o si  z ciep ym w strefie podsufitowej

Stosuj c klimatyzator przeno ny monoblokowy, musisz otworzy  okno, eby wystawi  na zewn trz rur  (a).

Klimatyzator przeno ny typu split ma do wystawienia na zewn trz dwie cienkie rurki freonowe umieszczone 

w rurze os onowej. Trzeba natomiast na zewn trz wystawi  jednostk  zewn trzn  (b)

a
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Klimatyzacja

z niego ju  och odzone i jest kierowane do 

zamontowanej w domu centrali wentyla-

cyjnej. St d p ynie kana ami do pomiesz-

cze .

W centrali wentylacyjnej znajduj

si  dwa wentylatory: pierwszy zasysa 

powietrze z czerpni i po och odzeniu roz-

prowadza je po domu, drugi, wyci gowy, 

usuwa z pomieszcze  zanieczyszczone po-

wietrze. 

W centrali zamontowany jest zazwyczaj 

filtr powietrza. Jaki – zale y od tego, jak bar-

dzo oczyszczone powietrze chcemy mie

w domu. Zazwyczaj stosowany jest zwyk y

filtr w ókninowy.

Skuteczno  takiego systemu zale y od 

tego, jak du o powietrza przep ywa przez 

wymiennik gruntowy w ci gu godziny: im 

wi cej, tym bardziej mo na obni y  tempe-

ratur  w pomieszczeniach; projektanta sys-

temu warto zapyta  o odpowiednie oblicze-

nia. Pami tajmy tak e, e dzi ki osuszaniu 

powietrza nap ywaj cego do pomieszcze

b dziemy odczuwali wy szy komfort ciepl-

ny ni  w powietrzu o tej samej temperatu-

rze, ale wi kszej wilgotno ci. 

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

REKLAMA

 Przeponowy wymiennik ciep a to rury u o one 

w wykopie w ziemi. Rurami tymi p ynie powietrze
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Dodatkow  zalet  systemu jest to, e mo e

pracowa  ca  dob . Klimatyzatory wy -

czamy, wychodz c do pracy w a nie wów-

czas, gdy jest najbardziej gor co, a wtedy 

w domu nagrzewa si  nie tylko powietrze 

w pomieszczeniu, ale tak e ciany, które 

po powrocie trzeba ch odzi  za pomoc  kli-

matyzatora, a to kosztuje. Gdy zastosujemy 

gruntowy wymiennik ciep a, koszty eksplo-

atacyjne s  na tyle ma e, e mo e on praco-

wa  przez ca  dob . Dzi ki temu budynek 

si  nie nagrzewa i mimo stosunkowo ni-

skiej wydajno ci ch odniczej temperatura 

w domu b dzie taka, e b dziemy si  w nim 

czu  komfortowo.

System z wymiennikiem gruntowym,

mimo wielu zalet, ma jedn  podstawow

wad  – nie mo na indywidualnie regulowa

temperatury w poszczególnych pomieszcze-

niach wed ug potrzeb osób, które w nich 

przebywaj . Ponadto nie uda si  nam och o-

dzi  powietrza o wi cej ni  jest to mo liwe 

w wymienniku. Je eli jednak nie b dzie wy-

starczaj co ch odno, mo emy w centrali za-

montowa  ch odnic  powietrza. Koszt jej 

u ytkowania nie b dzie wysoki – du o ni -

szy ni  wtedy, gdyby by a jedynym ród em

ch odu w domu.

Pami tajmy te , e systemu tego nie da si

zastosowa  na ma ych dzia kach – d ugo

wymiennika musi by  na tyle du a, eby po-

wietrze mog o si  odpowiednio och odzi ,

a tak e eby z o e mia o czas na regenera-

cj . Na skutek „pobierania ch odu” z grun-

tu jego temperatura ro nie, przez co proces 

wymiany powietrza przebiega coraz wol-

niej i w pewnym momencie efekt ch odze-

nia (lub grzania) ustanie ca kowicie. eby 

tak si  nie dzia o, trzeba mie  odpowiednio 

du y wymiennik ciep a. 

Korzysta  z ekologicznego ciep a czy ch o-

du z gruntu i nie mie  przy tym do czy-

nienia z wadami wymiennika gruntowego 

mo na dzi ki pompie ciep a.

Pompa, która ch odzi latem
Ciep o i ch ód gruntu mo na te  wykorzy-

sta  za pomoc  pompy ciep a. Koszt jej zain-

stalowania jest du o wy szy ni  koszt wy-

miennika gruntowego, ale zapewnia ona 

wy szy komfort.

Pompy ciep a stosuje si  zazwyczaj po 

to, by zminimalizowa  koszty ogrzewania. 

Je eli jednak kupimy pomp , która mo e

pracowa  w cyklu rewersyjnym (czyli od-

wróconym), b dzie ona mog a tak e ch o-

dzi  latem powietrze w domu. Na rynku do-

st pne s  pompy, które pracuj  z równie 

wysok  sprawno ci  latem i zim : te zapew-

niaj  komfort cieplny przez ca y rok, a przy 

tym s  tanie w eksploatacji. Mimo e kosz-

tuj  wi cej ni  zwyk a pompa ciep a, s  naj-

bardziej op acaln  inwestycj .

Pompa ciep a wspó pracuje zazwyczaj 

z systemem wodnego ogrzewania pod ogo-

wego. W ten sam sposób mo e te  ch odzi

pomieszczenie, chocia  do tego celu lepsze 

by oby ogrzewanie sufitowe.

Pompa ciep a, która ma dzia a  w sezonie 

letnim, nie powinna ch odzi  za po rednic-

twem grzejników, gdy  maj  one zbyt ma

powierzchni  do efektywnego ch odzenia 

pomieszcze .

Najlepszym sposobem przekazywania 

ch odu z pompy ciep a jest wentylacja me-

chaniczna. Latem dzia a ona jak klimatyza-

cja, zim  – jak ogrzewanie powietrzne.

Instalacja z pomp  ciep a mo e korzy-

sta  z wymienników umieszczonych nie tyl-

ko w gruncie, ale tak e w wodach podziem-

nych. Obydwa rodzaje wymienników s

bardzo wydajne: na ka dej dzia ce zale y to 

od warunków gruntowo-wodnych – rodzaju 

gruntu, poziomu wód gruntowych, a tak e

rodzaju zanieczyszcze  wody.

Gruntowy wymiennik ciep a mo e by

wykonany jako poziomy – je li dzia ka jest 

wystarczaj co du a – lub jako (znacznie 

dro szy) pionowy. 

Pompa ciep a mo e ch odzi  pomieszcze-

nia, pobierane z nich ciep o przekazuj c do 

powietrza zewn trznego. 

Ch odzenie powietrzem 
zewn trznym
Systemy wentylacji z rekuperatorem, któ-

re zim  odzyskuj  ciep o z powietrza usu-

wanego z domu, latem mog  by  u ywane 

do ch odzenia nap ywaj cego z zewn trz 

wie ego powietrza, je eli tak  wentylacj

rozbudujemy o ch odnic . Taki system to 

wentylacja i klimatyzacja w jednym, cho

w tak ch odzonym domu temperatury po-

wietrza nie mo na regulowa  w ka dym 

pomieszczeniu indywidualnie, lecz jedy-

nie centralnie, zmieniaj c ilo  lub tempe-

ratur  powietrza wyp ywaj cego z centrali.

Ch odnic  powietrza mo na tak e za-

montowa  w centrali wentylacyjnej bez od-

zysku ciep a, jednak koszt dzia ania sys-

temu ch odz cego b dzie wówczas du o

wy szy.

Ch ód z instalacji grzewczej? 
Do ch odzenia domu latem mo na 

wykorzysta  ogrzewanie powietrzne. 

System taki nie jest w Polsce popularny, 

a mo e on zast pi  trzy niezale ne

instalacje: grzewcz , wentylacyjn

i klimatyzacyjn . Polega na dostarczaniu do 

pomieszcze  powietrza: zim  – ogrzanego 

przez nadmuchowy piec grzewczy, 

a latem – och odzonego przez ch odnic

powietrza. Powietrze to w wi kszo ci 

kr y w recyrkulacji, dlatego jego 

temperatura nie zmienia si , jak w instalacji 

wentylacyjnej. Jednak pobierane jest tak e

powietrze wie e, tak eby pomieszczenia 

w domu by y w wystarczaj cym stopniu 

wentylowane. 

Dane teleadresowe wiod cych 

producentów oraz przyk adowe ceny 

produktów podajemy na stronie s siedniej.

fo
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 Pompa ciep a tak e mo e pe ni  funkcj  klimatyzacji – wystarczy kupi  pomp  pracuj c  w cyklu rewersyjnym i pod czy  j  do dolnego ród a ciep a, jakim 
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