Dom chïodny
jak...

Klimatyzacja
Monika Czeczotek

Tak naprawdÚ ile osób wie,
co to jest klimatyzacja i czym
siÚ róĝni od wentylacji?
Reklamowe slogany typu:
„klimatyzacja zapewnia Ăwieĝe
powietrze latem…”, mogÈ
wprowadziÊ mÚtlik w gïowie
niejednego inwestora…
A wiÚc zacznijmy od poczÈtku.
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PRZEGLkD RYNKU

dobre piwo
Poznajmy siÚ…
Co to jest klimatyzacja?
Klimatyzacja nie musi dostarczaÊ Ăwieĝego powietrza do domu. Jej
gïównym zadaniem jest ochïadzanie powietrza w czasie upaïów.
A takĝe usuwanie z niego nadmiaru wilgoci, chociaĝ prostsze systemy
klimatyzacyjne nie zawsze speïniajÈ ten warunek. Tak wiÚc klimatyzacja zapewnia w domu warunki sprzyjajÈce naszemu dobremu samopoczuciu – odpowiedniÈ temperaturÚ, wilgotnoĂÊ powietrza i prÚdkoĂÊ ruchu powietrza w otoczeniu czïowieka. Jej dodatkowÈ zaletÈ jest takĝe
oczyszczanie powietrza z pyïów i nieprzyjemnych zapachów, ale za to
takĝe odpowiedzialna jest sprawnie dziaïajÈca wentylacja.
Klimatyzacja jest zaliczana do instalacji luksusowych. Nie jest ona
niezbÚdna w domu jednorodzinnym, jej zamontowanie lub brak nie

Klimatyzacja wróg
wilgotnoĂci?
Dobry system klimatyzacyjny nie tylko ochïadza pomieszczenie, ale takĝe usuwa z niego nadmiernÈ wilgoÊ.
CharakterystycznÈ cechÈ upaïów jest bowiem nadmierna wilgotnoĂÊ powietrza,
przez którÈ mamy wraĝenie, ĝe powietrze
jest „ciÚĝkie i duszne”. Jest to niebezpieczne, zwïaszcza dla osób cierpiÈcych na choroby ukïadu krÈĝ
krÈĝenia. Kiedy wysokim temtowarz
peraturom towarzyszy
wysoka wilgotnoĂÊ
powietrza, nastÚp
nastÚpuje przegrzanie organizmu i niedotlenie
niedotlenienie komórek. Ale dzieje siÚ
tak dopiero wtedy
wtedy, gdy wilgotnoĂÊ wzglÚdna
powietrza jest wi
wiÚksza niĝ 70%. Poniĝej tej
funkcjon
wartoĂci funkcjonujemy
bez problemów.

To chyba pr
przeciÈg!
Klimatyzacja poprawia
pop
samopoczucie, ale
tylko wtedy, gdy cchïodne powietrze nie
dmucha na nas bezpoĂrednio.
b
Zaczynamy
wtedy bowiem czuÊ
cz dyskomfort, bo mamy
ĝ i przeciÈgu.
i
wraĝenie
atwo teĝ o przeziÚbienie, zwïaszcza gdy jesteĂmy spoceni.
Przecieĝ nawet wtedy, gdy przebywamy
w pobliĝu pracujÈcego wentylatora (który przecieĝ nie chïodzi powietrza), odczuwamy po chwili chïód, a nierzadko w konsekwencji pojawia siÚ ból miÚĂni okreĂlany
„zawianiem”.
Dlatego decydujÈc siÚ na klimatyzacjÚ, pamiÚtajmy, ĝeby strumieñ zimnego powietrza
nie byï skierowany na miejsca, gdzie póěniej bÚdziemy czÚsto przebywaÊ: biurko, kÈcik wypoczynkowy, ïóĝko w sypialni. Nie
bÚdzie to przyjemnoĂciÈ i raczej na pewno
skoñczy siÚ przeziÚbieniem, a potem – wyïÈczeniem klimatyzacji.

wektorów. Jest to tzw.
„mercedes” wĂród systemów chïodniczych.
Zapewnia on najwiÚkszy komfort chïodzenia, jednak jest droĝszy
od innych rozwiÈzañ –
i to zarówno inwestycyjnie, jak i w czasie
eksploatacji. System ten
jest w Polsce stosowany, ale nie w budownictwie jednorodzinnym,
tylko w budynkach
uĝytecznoĂci publicznej. W pañstwach Europy Zachodniej jest
on uĝywany z powodzeniem w domach prywatnych.
Okazuje siÚ, ĝe jest on wydajnym i wygodnym sposobem na chïodzenie i ogrzewanie nawet w maïych instalacjach. Ma wiele
zalet. Przede wszystkim ïÈczy w jednej instalacji ogrzewanie i wentylacjÚ – jest to bowiem poïÈczenie wodnego systemu grzewczego z systemem powietrznym. Dostarcza
do domu Ăwieĝe powietrze; zimÈ jest ono
ogrzane do odpowiedniej temperatury, latem – ochïodzone. Ponadto powietrze jest
doprowadzane do wszystkich pomieszczeñ,
które siÚ standardowo ogrzewa. W praktyce oznacza to, ĝe wszystkie pomieszczenia
w domu sÈ chïodzone. W kaĝdym pomieszczeniu moĝemy utrzymywaÊ dostosowanÈ
do swoich potrzeb temperaturÚ powietrza
– w okresach przejĂciowych moĝemy np. dogrzewaÊ pomieszczenie, podczas gdy inny
z domowników bÚdzie w tym czasie swój
pokój chïodziï. Kaĝdy klimakonwektor ma
wïasny filtr, co zapewnia czyste powietrze
a

b

ogrzewanie

Jak chïodziÊ dom w praktyce?
Luksus tylko dla wybranych?
Nieznanym wĂród inwestorów indywidualnych, a godnym polecenia systemem klimatyzacyjnym jest zastosowanie klimakon-

chïodzenie

Klimakonwektory to
w nowoczesnym domu
optymalne rozwiÈzanie.
Z wyglÈdu przypominajÈ
one grzejniki
fot. Frigo

decyduje o naszym zdrowiu, poprawia jedynie nasze samopoczucie w czasie upaïów.
A czÚsto klimatyzacja jest mylona z wentylacjÈ, której zadaniem jest dostarczenie do
domu Ăwieĝego powietrza. Bez sprawnie
dziaïajÈcej wentylacji zaczynamy chorowaÊ,
w domu moĝe pojawiÊ siÚ wilgoÊ i wkrótce
potem grzyb, ěle pracujÈ urzÈdzenia grzewcze, które do spalania potrzebujÈ odpowiedniej iloĂci tlenu. Sïowem, prawidïowo dziaïajÈca wentylacja jest w domu niezbÚdna.
A klimatyzacja nie.

w kaĝdym pomieszczeniu. PracÚ kaĝdego
z nich moĝna indywidualnie zaprogramowaÊ, a filtr dobraÊ indywidualnie do swoich
potrzeb (jest to istotne w kuchni, ïazience,
w.c. lub teĝ w pokoju alergika).
Klimakonwektor z wyglÈdu przypomina
grzejnik. Moĝna kupiÊ model przeznaczony
do montaĝu pod oknem albo pod sufitem.
SÈ dwa rodzaje klimanwektorów: zwykïe
i wentylatorowe.
W klimakonwektorach zwykïych wstÚpnie uzdatnione powietrze (podgrzane lub
ochïodzone) jest tïoczone rurami do wnÚtrza urzÈdzenia, tam zostaje ono zmieszane
z powietrzem znajdujÈcym siÚ w pomieszczeniu, a nastÚpnie, przepïywajÈc przez
wymiennik ciepïa, zostaje podgrzane lub
ochïodzone. Takie klimakonwektory charakteryzujÈ siÚ bardzo cichÈ pracÈ – poniĝej 35 dB.
W klimakonwektorach wentylatorowych, zwanych takĝe fan-coilami, przepïyw powietrza wymuszany jest przez wentylator znajdujÈcy siÚ wewnÈtrz urzÈdzenia.
c

brak obciÈĝeñ cieplnych

Przekrój przez klimakonwektor indukcyjny. ¥wieĝe powietrze doprowadzane jest kanaïem
wentylacyjnym do urzÈdzenia. Przepïywa ono wokóï wymiennika znajdujÈcego siÚ w klimakonwektorze, zasysajÈc jednoczeĂnie powietrze z pomieszczenia (stÈd teĝ nazwa: klimakonwektor
indukcyjny). Przez wymiennik przepïywa zimna lub gorÈca woda i ochïadza lub ogrzewa przepïywajÈce
wokóï niego powietrze. Klimakonwektor ogrzewajÈcy powietrze w pomieszczeniu (a), ochïadzajÈcy (b),
dostarczajÈcy Ăwieĝe powietrze do pomieszczenia (c)
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PrzeglÈd rynku

¿eby dom siÚ mniej nagrzewaï…
Nie trzeba montowaÊ drogich urzÈdzeñ, ĝeby utrzymaÊ w domu trochÚ niĝszÈ temperaturÚ
latem. Chïodniej bÚdzie w budynku poïoĝonym wĂród drzew. Wokóï domu moĝna posadziÊ
drzewa, które bÚdÈ dawaïy cieñ – zwïaszcza na okna skierowane w kierunku poïudniowo-zachodnim. SzukajÈc dziaïki, na której zbudujemy dom, unikajmy terenów otwartych o silnym
nasïonecznieniu, a projektujÈc dom – duĝej liczby okien na Ăcianie poïudniowej lub zachodniej. OczywiĂcie warto zdawaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe zimÈ w tych pomieszczeniach bÚdzie
chïodniej, wiÚc wiÚcej wydamy na ogrzewanie.
InnÈ moĝliwoĂciÈ jest zamontowanie zewnÚtrznych rolet lub ewentualnie ĝaluzji wewnÈtrzokiennych. Mniej ciepïa bÚdzie siÚ wtedy przedostawaÊ do pomieszczeñ.

Czïowiek w okresie letnim czuje siÚ najlepiej
w temperaturze 23–26°C, jednak tylko wtedy,
gdy prÚdkoĂÊ omywajÈcego go powietrza nie
przekracza 0,2 m/s
woda lodowa

przewód
wentylacyjny
ciepïa woda

klimakonwektor
wytwornica wody
lodowej
centrala
wentylacyjna
kocioï
Zasada dziaïania systemu klimakonwektorowego. System ten zapewnia chïód latem, ciepïo zimÈ,
a Ăwieĝe powietrze przez caïy rok. I to w jednej instalacji

wlot powietrza
a

przepustnica nawiewu
kratka nawiewu
chwyt filtra powietrza
wlot powietrza czÚĂci zewnÚtrznej
pilot zdalnego sterowania
uchwyt pilota
wylot powietrza
przewód sterujÈcy
przewód zasilajÈcy jednostki zewnÚtrznej
przewód freonowy (ciecz)

b

przewód freonowy (gaz)
przewód odprowadzajÈcy skropliny

Klimatyzator typu split to zamontowana w pomieszczeniu
jednostka wewnÚtrzna (a) poïÈczona ze znajdujÈcÈ siÚ na
dworze jednostkÈ zewnÚtrznÈ (b)

156

BUDUJEMY DOM

5/2008

Jest to pewnÈ niedogodnoĂciÈ, gdyĝ kaĝdy wentylator szumi – ale klimakonwektory
wentylatorowe pracujÈ ciszej niĝ przeciÚtny
komputer. Wytwarzany przez nie haïas nie
przekracza zazwyczaj 45 dB.
Ciepïa woda dostarczana jest do instalacji z kotïa c.o. lub innego zastosowanego w domu ěródïa ciepïa. Latem chïodnÈ
wodÚ wytwarza urzÈdzenie zwane wytwornicÈ wody lodowej (ang. chiller). Dziaïa ona
jak duĝy klimatyzator, który zamiast powietrza chïodzi wodÚ pïynÈcÈ w instalacji.
Zamiast kotïa i chillera moĝna zastosowaÊ
pompÚ ciepïa, która bÚdzie pracowaïa wydajnie i zimÈ, i latem. To rozwiÈzanie podwyĝsza jednak i tak juĝ wysokie koszty wykonania instalacji.

Skutecznie ochïadza
atmosferÚ
Przeciwieñstwem systemu klimakonwektorowego jest zastosowanie klimatyzatorów.
Z nich wykonaÊ moĝemy najprostszÈ instalacjÚ klimatyzacyjnÈ. Stosuje siÚ je zazwyczaj w pojedynczych, wybranych pomieszczeniach, rezygnujÈc z klimatyzowania
ïazienki czy teĝ przedpokoju.
Klimatyzatory majÈ wiele zalet. Moĝemy
je zamontowaÊ, kiedy tylko chcemy – w czasie budowy domu lub gdy juĝ w nim mieszkamy. Nie musimy ich montowaÊ w caïym
budynku, moĝemy ograniczyÊ siÚ jedynie do
tych pomieszczeñ, w których przebywamy
najczÚĂciej. Klimatyzatory ïatwo siÚ montuje – niepotrzebne sÈ duĝe kanaïy do nawiewu powietrza. Wystarczy wykonaÊ maïy
przewiert przez ĂcianÚ zewnÚtrznÈ i umieĂciÊ w nim rurki ïÈczÈce dwie czÚĂci klimatyzatora. Moc klimatyzatora dobiera siÚ odpowiednio do wielkoĂci i przeznaczenia
pomieszczenia, w którym bÚdzie zamontowany.
Moĝna kupiÊ klimatyzatory, które nie tylko chïodzÈ, ale takĝe ogrzewajÈ pomieszczenie (jest to tryb pracy rewersyjnej, czyli odwróconej, na takiej zasadzie dziaïajÈ pompy
ciepïa).
PopularnoĂÊ klimatyzatorów wynika
z moĝliwoĂci sterowania pracÈ kaĝdego
z nich niezaleĝnie. Moĝna zatem, kierujÈc
siÚ wïasnymi upodobaniami, zaprogramowaÊ temperaturÚ powietrza w kaĝdym pomieszczeniu, prÚdkoĂÊ wypïywu powietrza, godzinÚ uruchomienia i wyïÈczenia
klimatyzatora. Jest to nie tylko wygodne, ale takĝe pozwala oszczÚdzaÊ energiÚ.
atwiej teĝ pogodziÊ róĝne preferencje domowników.

fot. Grass Cavagna Group

a

fot. Klima Therm

Produkowane sÈ róĝne jednostki zewnÚtrzne, dostosowane do miejsc
montaĝu urzÈdzenia. W zaleĝnoĂci
od potrzeb moĝna kupiÊ montowany na Ăcianie klimatyzator Ăcienny, przy
oknie – podokienny, przy suficie – podstropowy, przy podïodze – przypodïogowy.
Produkowane sÈ takĝe klimatyzatory do sufitów podwieszanych: kanaïowe i kasetonowe. Tak wiÚc moĝna wybraÊ model pasujÈcy
do pomieszczenia, jego wystroju i funkcji.
Oferowane sÈ nawet klimatyzatory, które
wyglÈdem przypominajÈ lustro albo obraz.
Warto jedynie pamiÚtaÊ, ĝe do niewielkich
pomieszczeñ przeznaczone sÈ klimatyzatory Ăcienne, gdyĝ majÈ one mniejszÈ moc niĝ
pozostaïe.
Poniewaĝ klimatyzatory pracujÈ tylko na
powietrzu recyrkulacyjnym, wymuszajÈc
ruch powietrza w pomieszczeniu, powodujÈ wznoszenie kurzu. Dlatego bardzo waĝne jest zastosowanie w klimatyzatorze odpowiedniego systemu filtracji, który usunie
zanieczyszczenia wystÚpujÈce w powietrzu.
W tanich klimatyzatorach sÈ to filtry mechaniczne, moĝna jednak zastosowaÊ droĝsze i skuteczniejsze filtry usuwajÈce oprócz
kurzu inne zawieszone w powietrzu drobi-

b

c
fot. Klima Therm

Moĝna równieĝ zamontowaÊ róĝne filtry dopasowane do funkcji pomieszczenia
i potrzeb osób w nim przebywajÈcych. Jest
to przydatne zwïaszcza wtedy, gdy w domu
mieszka alergik – w jego pokoju warto zamontowaÊ klimatyzator z filtrem czyszczÈcym powietrze ze wszelkich alergenów,
w pozostaïych zaĂ pokojach spokojnie moĝemy zamontowaÊ filtry tañsze.
Uwaga! DecydujÈc siÚ na zakup klimatyzatorów, pamiÚtajmy, ĝe pracujÈ one wyïÈcznie na powietrzu recyrkulacyjnym, czyli
takim, które znajduje siÚ wewnÈtrz pomieszczenia i dlatego nie mogÈ zastÈpiÊ wentylacji. Zatem musimy takĝe wykonaÊ niezaleĝny system wentylacyjny. Jest to podstawowa
wada tego systemu.
W domach jednorodzinnych stosuje siÚ zazwyczaj klimatyzatory typu split.
SkïadajÈ siÚ one z dwóch czÚĂci – montowanej na zewnÈtrz domu jednostki zewnÚtrznej, a w pomieszczeniu – jednostki wewnÚtrznej. W jednostce zewnÚtrznej
umieszczone sÈ wszystkie haïasujÈce elementy klimatyzatora, dziÚki czemu w pomieszczeniu jest cicho. Oba urzÈdzenia
poïÈczone sÈ ze sobÈ przewodem, którym pïynie czynnik chïodniczy – freon.

W domach jednorodzinnych najczÚĂciej
stosowane sÈ klimatyzatory Ăcienne (a). Moĝna
takĝe zamontowaÊ klimatyzator kasetonowy (b)
lub kanaïowy (c)
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