
Klimatyzacja
Poniedziałek | 27 czerwca 2011

T
rudno dziś wyobra-
zić sobie gałąź prze-
mysłu, która mogłaby
funkcjonować bez
systemów chłodze-

nia i klimatyzacji. Jednak stoso-
wane w chłodnictwie, klimaty-
zacji i pompach ciepła substan-
cje mogą mieć negatywny
wpływ na środowisko natural-
ne. Od 2007 roku w całej Unii
Europejskiej funkcjonuje pra-
wo mające ograniczyć emisję
tych związków do środowiska.

Płacenie w sklepie przy uży-
ciu karty płatniczej jest możliwe
m.in. dzięki temu, że chłodzone
są pomieszczenia, w których
przechowywane są dane. Po-
dobnie, kiedy rozmawiamy
przez telefon komórkowy.
Urządzenia służące do prze-
twarzania danych w każdym
maszcie telefonii komórkowej
muszą mieć odpowiednią tem-
peraturę i właściwy poziom wil-
gotności. Z komfortu klimaty-
zacji korzystamy w samocho-
dach, biurach i mieszkaniach.
Ale ten komfort wymaga środ-
ków, których utrzymanie w ry-
zach jest konieczne dla dobra
środowiska naturalnego. 

– Stosowane w chłodnictwie,
klimatyzacji i pompach ciepła
czynniki chłodnicze mogą mieć
negatywny wpływ na środowi-
sko naturalne, jeśli dopuścimy
do ich emisji – twierdzi Michał
Dobrzyński, prezes zarządu
Fundacji Ochrony Warstwy
Ozonowej Prozon. – Powszech-
nie stosowane dziś czynniki
chłodnicze (płyny robocze)
z grupy HFC, tzw. F-gazy, są już
bezpieczne dla stratosferycznej
warstwy ozonowej, ale ich emi-
sja może przyczyniać się do glo-
balnego ocieplenia klimatu. Dla
przykładu, w klimatyzacji prze-
ciętnego samochodu osobowe-
go jest ok. 1 kg czynnika R134a
z grupy HFC. R134a ma współ-
czynnik ocieplenia klimatu
GWP na poziomie 1300, czy-
li 1300 razy większy niż dwutle-
nek węgla. Emisja 1 kg przyczy-
nia się do ocieplenia klimatu
na Ziemi tak jak emisja 1,3 tony
CO2! Przeciętny samochód
osobowy wydziela ok. 130 gram
CO2 na każdy przejechany kilo-
metr. Z prostej kalkulacji wyni-
ka więc, że emisja 1 kg czynnika
R134a wpływa na środowisko
naturalne tak samo jak przeje-
chanie samochodem osobo-
wym aż 10 000 km! A duże sys-
temy klimatyzacyjne i chłodni-
cze bardzo często zawierają kil-
kaset kilogramów czynników
chłodniczych, a te największe,
w zakładach chemicznych, na-
wet do 10 ton.

Od połowy 2007 r. w całej
Unii Europejskiej obowiązują

przepisy prawne mające na ce-
lu ograniczenie emisji czynni-
ków HFC. W Polsce dodatkowo
powstaje rodzima ustawa F-ga-
zowa, która ma doprecyzować
prawo unijne. 

Na straży środowiska

– Nasze doświadczenie do-
wodzi, że użytkownicy urzą-
dzeń chłodniczych i klimatyza-
cyjnych w Polsce mają, niestety,
niewielką świadomość swoich
obowiązków wynikających z te-
go prawa – dodaje Michał Do-
brzyński.

Jednym z wciąż najbardziej
popularnych czynników chłod-
niczych jest niebezpieczny dla
warstwy ozonowej R22 z grupy
HCFC. Instalacje chłodnicze
i klimatyzacyjne pracujące
w oparciu o R22 były montowa-
ne w Polsce do końca 2003 r. 

– W Polsce są ich dziesiątki
tysięcy, a łącznie zawierają one
ponad 4 tys. ton HCFC – mówi
Michał Dobrzyński. – W ostat-
nim dziesięcioleciu co roku
do uzupełniania ubytków czyn-
nika wynikających z emisji
z nieszczelnych urządzeń zuży-
wano w Polsce 400 – 500 ton
R22. Jednak przystępując
do Unii Europejskiej, zobowią-
zaliśmy się całkowicie zaprze-
stać od 2010 r. stosowania tzw.
pierwotnych HCFC, tj. czynni-
ków pochodzących bezpośred-
nio od producenta.

Aktualną podstawą prawną
jest rozporządzenie (WE)
nr 1005/2009 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 16 wrze-
śnia 2009 r. w sprawie substan-
cji zubożających warstwę ozo-
nową. Zgodnie z tym aktem od
1 stycznia 2010 r. nie wolno
wprowadzać do obrotu tzw.
pierwotnych czynników z gru-
py HCFC ani odzyskanych
czynników niepoddanych pro-
cesowi regeneracji. 

– Za pierwotne uznaje się ta-
kie czynniki, które nie były
wcześniej używane, czyli nie
pochodzą z odzysku – wyjaśnia
Dobrzyński. – Dotyczy to
przede wszystkim czynnika
R22, dobrze znanego płynu ro-
boczego, wciąż powszechnego
w co najmniej dziesiątkach ty-
sięcy instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych w Polsce.

Obecnie, lecz nie dłużej niż
do grudnia 2014 r., można na-
bywać oraz stosować do kon-
serwacji i serwisowania istnie-
jących urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych wyłącznie
zregenerowany czynnik R22
pochodzący z odzysku. 

– Regeneracja oznacza pod-
danie czynnika kompleksowe-
mu procesowi oczyszczania
i badania jakości, którego kul-
minacją jest wydanie certyfika-

tu potwierdzającego, że zrege-
nerowana substancja odpowia-
da parametrom jakościowym
oryginalnego czynnika – wyja-
śnia Michał Dobrzyński.

Jedyną organizacją prowa-
dzącą regenerację czynników
chłodniczych w Polsce jest Fun-
dacja Ochrony Warstwy Ozono-
wej Prozon. W praktyce ozna-
cza to, że Fundacja jest jedynym
źródłem legalnego czynnika
R22 w Polsce.

Trzeba zniszczyć zapasy

Przedsiębiorcom korzystają-
cym z urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych oraz firmom
serwisowym rozporządzenie
wskazuje, że nie można kupić
nowego czynnika, ale też że nie
można wykorzystać czynnika
pierwotnego do dopełniania
ubytków z istniejących instala-
cji. Byłoby to niezgodne z obo-
wiązującym prawem. W prakty-
ce ewentualne zapasy pierwot-
nego R22 zakupione przed po-
czątkiem 2010 r. muszą zostać
przekazane do zniszczenia.

Dodatkowo, zgodnie z roz-
porządzeniem, czynnik pod-
dany recyklingowi, czyli odzy-
skany z urządzenia i tylko po-
bieżnie oczyszczony, może zo-
stać użyty do serwisu urzą-
dzeń, ale tylko tego samego
klienta, z którego instalacji zo-
stał on odzyskany.

– Zasadniczym problemem
organizacyjnym wynikającym
z legislacji jest niedobór zrege-
nerowanego czynnika R22 po-
chodzącego z odzysku – tłuma-
czy Michał Dobrzyński. – Brak
możliwości uzupełnienia ubyt-
ków oznacza mniejszą spraw-
ność funkcjonowania instalacji,
co może prowadzić nawet
do przestojów w procesach
produkcyjnych. Dodatkowo
emisja czynnika R22 do atmos-
fery jest bardzo kosztowna. 

Zgodnie z obwieszczeniem
ministra środowiska z 18 sierp-
nia 2009 r. w sprawie wysoko-
ści stawek opłat za korzystanie
ze środowiska koszt emisji
związków z grupy HCFC

w 2010 r. wynosi aż 52,10 zł
za każdy 1 kg. Każdego roku
stawka ta podlega waloryzacji
wskaźnikiem inflacji. Minister
środowiska uzasadnia, że wy-

soka stawka ma motywować
do dbania o szczelność i mo-
dernizację instalacji chłodni-
czych i klimatyzacyjnych oraz
do wymiany czynników HCFC

na bardziej przyjazne środowi-
sku czynniki HFC.

F-gazy po polsku

Rząd od ponad trzech lat
pracuje nad nowym prawem re-
gulującym stosowanie czynni-
ków chłodniczych z grupy HFC
w urządzeniach chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pompach
ciepła. Ustawa będzie mieć ko-
losalne znaczenie dla funkcjo-
nowania branży chłodnictwa
i klimatyzacji. 

– Mimoże nie mamy jeszcze
ustawy o F-gazach, już od lip-
ca 2007 r. w całej Unii Europej-
skiej – w tym w Polsce – obowią-
zuje rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące
ograniczenia emisji czynników
HFC, a rozporządzenia wyko-
nawcze wydane przez Komisję
Europejską wprowadziły w2008
r. kolejne obowiązki spoczywają-
ce w większości na właścicielach
instalacji chłodniczych iklimaty-
zacyjnych. Warto pamiętać, że
tymczasowy brak polskiej usta-
wy o F-gazach nie zmienia faktu,
że już obecnie trzeba przestrze-
gać tego prawa – podkreśla Mi-
chał Dobrzyński. —kmg

Komfort 
i obowiązki

wentylacja i ogrzewanie
Dodatek specjalny

≥W klimatyzacji stosowane są środki, które mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego
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Niebawem temperatura  
zacznie bić rekordy.
Otwieranie okien 
nie zawsze poprawia
sytuację. Chłód mogą
zapewnić wentylacja 
lub klimatyzacja. 
Co wybrać?

Wentylatory są najprostszym
i najbardziej popularnym roz-
wiązaniem na gorące dni. Ich
zaletą jest przystępna cena.
Wentylator nie wymaga monta-
żu i jest bardzo łatwy w obsłu-
dze. Oprócz wentylatorów
przenośnych w sklepach znaj-
dziemy także działające na tej
samej zasadzie wiatraki sufito-
we. Należy jednak pamiętać, że
jeden wiatrak nie wystarczy
do schłodzenia całego mieszka-
nia. Wiatraki mogą być wyposa-
żone w dodatkowe funkcje, np.
oświetlania.

Bardziej efektywne, jeśli cho-
dzi o zapobieganie dużym wa-
haniom temperatury, a tym sa-
mym podnoszenie komfortu
przebywania w pomieszczeniu,
są klimatyzatory. Urządzenia te
działają na podobnej zasadzie
jak lodówka. Jedna część klima-
tyzatora – parownik – pobiera,
a następnie schładza i oddaje
do pomieszczenia oziębione
powietrze. Druga zaś część,
na którą składają się sprężarka
i skraplacz, powietrzem z ze-
wnątrz ochładza substancję

krążącą w klimatyzatorze, a na-
stępnie, po podgrzaniu, wy-
puszcza to powietrze na ze-
wnątrz.

Głównym zadaniem klima-
tyzatorów jest stała wymia-
na powietrza zanieczyszczo-
nego na czyste. Chodzi o usu-
wanie nie tylko nadmiaru cie-
pła, ale także nieprzyjemnych
zapachów i szkodliwych gazów.
Inną zaletą klimatyzacji jest
ochrona użytkowników
przed niekontrolowanymi
przeciągami: jeśli w pokoju ma-
my chłodno, nie musimy otwie-
rać okien. Podstawowe modele
klimatyzatorów jedynie schła-
dzają powietrze. Są wyposażo-
ne w termostat do regulowania
temperatury w pomieszczeniu,
a także regulator prędkości,
za pomocą którego ustawiamy
wybraną szybkość wentylato-
ra. Bardziej rozbudowane kli-
matyzatory mogą także filtro-
wać, nawilżać, a nawet jonizo-
wać powietrze, co podnosi
komfort przebywania w po-
mieszczeniu.

Niektóre urządzenia wypo-
sażone są dodatkowo w funk-
cję ogrzewania. Takie klimaty-
zatory doskonale sprawdzają
się w okresach przejściowych,
kiedy nie działa jeszcze cen-
tralne ogrzewanie, a niska
temperatura na zewnątrz po-
woduje, że w domu robi się
zimno.

Kupując klimatyzator, musi-
my dopasować jego moc do wa-
runków panujących w danym
wnętrzu, takich jak kubatura
pomieszczenia, grubość ścian
i ich izolacja, liczba okien
i drzwi, nasłonecznienie, a na-
wet rozmieszczenie mebli. Wła-
ściwe dokonanie pomiarów
i precyzyjne określenie po-
trzebnej mocy jest bardzo istot-
ne. Jeśli kupimy urządzenie
o zbyt dużej wydajności, to nie
tylko poniesiemy większe kosz-
ty, ale także możemy narazić
użytkowników pomieszczenia
na ciągłe przeziębienia. Jeśli zaś
kupimy zbyt słaby model, to
zwyczajnie nie będzie on speł-
niał swojej roli. Dlatego też
przed dokonaniem zakupu naj-
lepiej skorzystać z porady spe-
cjalisty. 

Także montaż klimatyzacji
powinien wykonać instalator
urządzeń chłodniczych, który
posiada odpowiednie upraw-
nienia. Niewłaściwa instalacja
może bowiem spowodować
uszkodzenia, a właściciela po-
zbawić prawa do gwarancji.

—opr. kmg

Sztuka wyboru

W Polsce około 14 mln
osób ma objawy alergii,
a jej intensywna postać

dotyka około 4 mln obywateli.
Dlatego alergia jest dziś uzna-
wana za jedną z najszybciej roz-
wijających się chorób cywiliza-
cyjnych. W walce z jej dolegli-
wościami mogą pomóc wyso-
kiej jakości klimatyzatory.

Naukowcy przewidują, że
za kilkadziesiąt lat 90 proc.
mieszkańców Ziemi będzie mia-
ło różne objawy chorób alergicz-
nych. Mimo ogromnego rozwoju
medycyny alergia do dziś jest
chorobą nacałe życie. 

Zamknięte pomieszczenia
domów i mieszkań są częstym
siedliskiem szkodliwych alerge-
nów. Jednym ze sposobów wal-
ki z uciążliwymi drobnoustroja-
mi jest systematyczne wietrze-
nie pomieszczeń. Nie zawsze
jednak pogoda na to pozwala.
Z drugiej strony, przez otwarte

okna do wnętrza mogą również
przedostawać się silnie uczula-
jące pyłki i kurz. Czy wobec tego
można w jakikolwiek sposób
ułatwić życie alergikom?
Na rynku istnieje wiele leków
oraz środków, których stosowa-
nie pomaga minimalizować sil-
ne objawy alergii. Ale codzienne
funkcjonowanie może także po-
prawić korzystanie z odpowied-
niego urządzenia klimatyzacyj-
nego. 

Klimatyzatory na polskim
rynku znane są od lat. Wcze-
śniej jednak, ze względu na wy-
soki koszt, cieszyły się zaintere-
sowaniem jedynie zamożnych,
dbających o luksusy i wygodę
w swoim domu. Dziś większość
z nas może pozwolić sobie
na zakup urządzenia klimatyza-
cyjnego i cieszyć się czystym,
świeżym powietrzem we wnę-
trzach. Technologia klimatyza-
cyjna proponuje coraz bez-
pieczniejsze i nowocześniejsze

rozwiązania. Pokutujący do-
tychczas mit, że klimatyzacja
szkodzi, już dawno został obalo-
ny. Korzystać z klimatyzatorów
mogą, a nawet powinni, również
cierpiący na alergie.

– Klimatyzator wyposażony
w biofiltr efektywnie dezynfe-
kuje nawet 95 proc. szkodli-
wych mikrocząstek, takich jak
grzyby, wirusy, oraz ok. 99 proc.
unoszącego się w pomieszcze-
niu, pełnego alergenów kurzu.
Usunięte drobnoustroje pozo-
stają w filtrze i nie powracają
do obiegu powietrza – mówi
Agnieszka Fabiś, specjalista ds.
klimatyzacji. 

Dla alergików to właśnie nie-
widoczne gołym okiem rozto-
cza są największym zagroże-
niem. Drobnoustroje te, pozo-
stające w obiegu powietrza, do-
stają się do naszych dróg odde-
chowych, zwiększając ryzyko
schorzeń, takich jak np. niebez-
pieczna dla zdrowia astma. 

–Dlatego funkcja jonizacji po-
wietrza, którą posiadają niektóre
klimatyzatory, usuwa jony do-
datnie, unieruchamiając mikro-
organizmy, przy jednoczesnym
wypełnieniu pomieszczenia
świeżym, czystym powietrzem
– tłumaczy Agnieszka Fabiś.
– Dzięki nowoczesnej technolo-
gii filtry klimatyzatorów zatrzy-
mują i utleniają cząstki stałe. To
pozwala naeliminację dymu, ku-
rzu ialergenów, ale również neu-
tralizuje zapachy oraz zanie-
czyszczenia gazowe – dodaje. 

Tylko w ten sposób oczysz-
czone powietrze może być
przyjazne dla domowników,
a w szczególności alergików.

—oprac. kmg

Powiew 
dla zdrowia

≥Wentylatory przenośne
nie wymagają montażu

<Niedługo
90 proc.
mieszkańców
Ziemi będzie
miało 
różne objawy
chorób 
alergicznych
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Alternatywa dla aparatury

Jeśli nie zdecydujemy się
na montaż klimatyzacji,
a nawet na kupno wentyla-

tora, to przynajmniej właściwie
wietrzmy mieszkanie, by prze-
trwać nadchodzące upały. 

Przez otwarte okna do miesz-
kania dostaje się gorące powie-
trze. Dzięki kilku prostym spo-
sobom można jednak przewie-
trzyć i ochłodzić wnętrza.

W upalne dni szukamy chło-
du, otwieramy okna. Takie roz-
wiązanie nie zawsze jest sku-
teczne. Gdy z nieba leje się żar,
powietrze wpadające przez
okna, zamiast ochłodzić wnę-
trza, dodatkowo je nagrzewa.
Jak zatem prawidłowo wietrzyć
pomieszczenia latem? 

Nie każdy zdecyduje się
naklimatyzację. Wtedy możemy
regulować temperaturę wdomu
przez odpowiednie wietrzenie

pomieszczeń. W ciągu dnia, kie-
dy jest gorąco, nie powinniśmy
otwierać okien, gdyż w ten spo-
sób wpuścimy do środka jedy-
nie więcej ciepła. Sytuacja ta do-
tyczy szczególnie okien umiesz-
czonych od strony południowej,
która jest najbardziej nasłonecz-
niona. Okna od północy może-
my natomiast zostawić uchylo-
ne, bowiem tu słońce operuje
najkrócej wciągu dnia. 

Warto wziąć też przykład
z mieszkańców krajów o gorą-
cym klimacie. W czasie najcie-
plejszej pory dnia szczelnie za-
słaniają oni okna okiennicami.
My w tym celu możemy wyko-
rzystać rolety. Dobrym rozwią-
zaniem jest również zmiana za-
słon na gęsto tkane i jaśniejsze,
które lepiej odbijają promienie
słoneczne. Dzięki temu zapew-
nimy sobie cień i ochłodzimy
pomieszczenia. 

Latem najlepsze pory
na wietrzenie domu to ranek
i wieczór. Wówczas temperatu-
ra panująca na zewnątrz jest
niższa i do domu wpada przy-
jemne, chłodne powietrze. Zo-
stawmy też uchylone okna
na noc. To ułatwi nam wypo-
czynek i pozwoli spokojnie
spać. Aby wyspać się bez prze-
szkód, warto pomyśleć też
o odpowiednim nawilżeniu po-
wietrza. W tym celu wystarczy
nalać wody do miski i postawić
ją w pokoju. 

Sposobem na szybkie wie-
trzenie pomieszczeń jest też
tzw. kontrolowany przeciąg. Je-
śli chcemy go uzyskać, powinni-
śmy otworzyć okna umieszczo-
ne w pokojach po przeciwnych
stronach domu. Przy tym roz-
wiązaniu należy być jednak
ostrożnym i nie praktykować
go, gdy na zewnątrz wieje silny
wiatr.

W naszym klimacie upałom
towarzyszą gwałtowne burze
z ulewnymi deszczami. Jeśli
podczas nawałnicy zostawimy
otwarte lub uchylone okno, mo-
że przez nie wpaść woda.
Otwarte okno jest też bardziej
narażone na uszkodzenia spo-
wodowane silnym wiatrem.
Dlatego też jeśli już nie możemy
obejść się bez wietrzenia domu
w trakcie burzy, bezpieczniej
jest zainstalować nawiewniki. Te
niepozorne urządzenia zapew-
nią nam dopływ świeżego po-
wietrza bez ryzyka, że do poko-
ju dostaną się krople deszczu.
Co ważne – możemy z nich ko-
rzystać nawet podczas nie-
obecności w domu.

—kmg

Chłodzenie niezbędne w dużych biurach

W jakich pomieszczeniach klimatyzacja

jest niezbędna? 

Michał Zalewski: Nowoczesna ar-
chitektura to zdecydowanie większe
niż kiedyś przeszklone powierzchnie,
pomieszczenia bogato wyposażone
w ozdobne oświetlenie i sprzęt elek-
troniczny. Przez to we wnętrzach jest
więcej źródeł ciepła, które powodują
nadmierny wzrost temperatury i dys-
komfort użytkowników.
W pomieszczeniach takich jak: serwe-
rownie, centra obliczeniowe, duże
biura, w większości przeszklone,
z przestrzeniami typu open space,
wyposażone w sprzęt elektroniczny,
oraz sklepy i centra handlowe, domy
i mieszkania z dużymi przeszkleniami
wystawionymi na południe i zachód
muszą być zamontowane klimatyza-
tory. Należy zwrócić uwagę, że
klimatyzacja to nie tylko chłodzenie,
ale i grzanie, nawilżanie, osuszanie
i oczyszczanie powietrza. Chłodzenia
mogą być pozbawione budynki o ma-
łym obciążeniu cieplnym,
z elewacjami wystawionymi na pół-

noc, z małym przeszkleniem i małą
liczbą użytkowników, budynki stojące
w zacienionych miejscach. 

Kupno tego typu urządzenia to wydatek

rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jakie są

alternatywne metody chłodzenia pomiesz-

czeń? 

Jeżeli przez klimatyzację rozumie-
my systemy wykorzystujące
urządzenia chłodnicze (agregaty
chłodnicze, agregaty wody lodowej),
to obniżyć temperaturę w pomiesz-
czeniach możemy również przez
zastosowanie intensywnej wentyla-
cji, co wymaga znacznych
przestrzeni instalacyjnych. Jednak
w warunkach skrajnie wysokich
temperatur jej możliwości regulacyj-
ne są ograniczone.
Można zastosować również chłodze-
nie ewaporacyjne, które polega
na odbieraniu ciepła poprzez odpa-
rowanie wody. Minusem tego jest
większa wilgotność powietrza. Takie
rozwiązanie można zastosować tylko
w określonych budynkach, np. w ha-
lach hodowlanych (w kurnikach). 

Z klimatyzacji należy korzystać umiejętnie.

Błędem jest ustawianie w lecie temperatu-

ry minimalnej, podczas gdy na zewnątrz

mamy np. 30 stopni. Jak prawidłowo uży-

wać urządzeń? 

Należy dbać o to, by nie programo-
wać zbyt niskich temperatur.
Na ryzyko pojawienia się szoku ter-
micznego jesteśmy narażeni, gdy
różnica temperatury pomiędzy po-

mieszczeniem, z którego wychodzimy
i do którego wchodzimy, jest zbyt du-
ża. Częste zmiany temperatur mogą
być przyczyną przeziębień. Trzeba
wiedzieć, że bezpieczna różnica po-
winna wynosić nie więcej niż 6
stopni C. Przestrzegam też przed sia-
daniem w pobliżu strumieni
chłodnego powietrza. Umiejętne ko-
rzystanie z klimatyzacji to także
ograniczenie kosztów jej eksploatacji.
Błędem jest włączanie klimatyzacji
dopiero, kiedy pomieszczenia mocno
się nagrzeją. Urządzenie w krótkim
czasie musi obniżyć temperaturę
o kilka bądź kilkanaście stopni, co od-
bija się na zużyciu energii
elektrycznej. Zdecydowanie korzyst-
niejsze jest ustawienie klimatyzacji
np. na 24 stopnie i podtrzymywanie
takiej temperatury. 

Czym się kierować, wybierając urządzenia

chłodzące do mieszkania?

Na rynku jest mnóstwo urządzeń kli-
matyzacyjnych, ale tylko część
zapewnia komfort za niską cenę.
Do takich producentów należy np.
Fujitsu. Kupując urządzenie, warto
sprawdzić, ile energii zużywa, czy ma
urządzenia zapewniające niski po-
ziom hałasu (sprężarki scroll lub dual
scroll), czy wydajność pracy sprzętu
można płynnie regulować (np. za po-
mocą invertera – to technologia,
dzięki której uzyskujemy zmienną
wydajność urządzenia, przez co jest
ono energooszczędne). Nie bez zna-
czenia są też nowoczesne technologie

filtracji powietrza na filtrach plazmo-
wych lub polifenolowych, które
oczyszczają powietrze z pyłów, kurzu,
a nawet wirusów i bakterii. Urządze-
nia zużywające mniej energii (klasa A),
mające lepsze podzespoły, bardziej
ergonomiczne rozwiązania są droż-
sze. Na cenę wpływ ma także montaż.
Koszta zależą od zastosowanych ma-
teriałów oraz sposobu i miejsca
instalacji (dach, ściana zewnętrzna,
balkon itp.). 

Obniżenie wysokiej temperatury, odpo-

wiednia wilgotność i czystość powietrza to

główne zalety klimatyzatora. Ale są też wa-

dy, np. koszty utrzymania instalacji,

emitowany hałas, znalezienie miejsca

na zamontowanie urządzenia. 

Zarówno koszty, jak i hałas moż-
na zminimalizować przez kupno
urządzenia odpowiedniej jakości. Po-
nadto należy pamiętać, że

klimatyzacja przydaje się nie tylko
przez dwa miesiące w lecie. W kra-
jach, w których głównym źródłem
ciepła jest energia elektryczna, jak np.
Szwecja, Norwegia, Finlandia, domy
ogrzewa się dzięki klimatyzatorom.
Nowoczesne urządzenia potrafią
z jednego kW energii elektrycznej wy-
generować ponad 4 kW energii
grzewczej. Przy zastosowaniu dwu-
lub trzytaryfowego rozliczania energii
elektrycznej systemy te są już konku-
rencyjne w stosunku do ogrzewania
węglem czy gazem. 

Jak często należy czyścić urządzenia?

Klimatyzatory wymagają okresowych
przeglądów. Tylko prawidłowo serwi-
sowane, zapewniają długoletnią (10
– 15-letnią), niezawodną pracę. Mode-
le grzewczo-chłodzące powinny być
czyszczone przynajmniej dwa razy
w roku, po sezonie chłodzenia i po se-
zonie grzewczym. Ale tak naprawdę
częstotliwość jest zależna od inten-
sywności użytkowania
i zanieczyszczenia powietrza w okoli-
cy. W klimatyzatorach należy dbać
przede wszystkim o czystość filtrów,
ponieważ ich zabrudzenie powoduje
zmniejszenie wydajności. 
Ponadto kurz i pył osiadający na fil-
trach w połączeniu z wilgocią może
stanowić środowisko dla rozwoju
szkodliwych mikroorganizmów, grzy-
bów i bakterii. Wymianę i czyszczenie
filtrów można wykonać samodzielnie.
Serwisant sprawdza m. in., czy w cza-
sie użytkowania nie poluzowały się
uchwyty, czy nie rozszczelnił się układ
chłodniczy.

—rozmawiała Agnieszka Usiarczyk 

Rozmowa | Michał Zalewski, kierownik sekcji szkoleń Klima-Therm

≥Klimatyzacja konieczna 
jest w przeszklonych biurowcach

≥Para wodna skraplająca się na szybach to sygnał, że 
pomieszczenia wymagają wentylacji lub klimatyzacji
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