
Jak prawidłowo korzystać 
z klimatyzacji?
Bądź świadomym użytkownikiem
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Przeczytaj nasz poradnik i przygotuj dom na klimatyzację!
W ostatnich latach klimatyzacja 
z dobra luksusowego stała się 
standardowym wyposażeniem 
domu czy biura. Jest urządzeniem  
ogólnodostępnym. Zazwyczaj 
inwestujemy w klimatyzację, 
chcąc schłodzić latem gorące 
powietrze w pomieszczeniach 
oraz zapewnić komfort cieplny. 
Jako Redakcja poradnika, 
wychodzimy z założenia, że 
dobry użytkownik to świadomy 
użytkownik. Zapraszamy Was 
zatem do lektury, która mamy 
nadzieję, pozwoli bezpiecznie 
wykorzystać pełnię możliwości 
Waszych urządzeń.

Przeczytaj poradnik i bądź 
świadomym użytkownikiem!
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Co znajdziesz w Poradniku?

1. Komfort cieplny człowieka – czym jest?

2. Idealna temperatura

3. Wilgotność w pomieszczeniu

4. Prędkość powietrza

5. Oczyszczanie powietrza

6. Głośność

7. Nowoczesne funkcje

8. Redakcja poleca

9. Serwis i konserwacja

10. Jak wygląda konserwacja?

11. Podsumowanie
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Komfort cieplny człowieka
Mówiąc prościej, komfortem cieplnym człowieka nazywamy sytuację  
w naszym otoczeniu, kiedy czujemy się idealnie – nie jest nam ani zimo, 
ani gorąco, ani duszno – jest nam tak dobrze, że nie zwracamy uwagi na 
otoczenie. Na komfort cieplny człowieka składają się między innymi takie 
czynniki, jak:

• temperatura,
• wilgotność,
• prędkość powietrza,
• czystość powietrza.

Jak widać, zagadnienie jest szerokie i w dużej mierze zależy od preferencji 
danej jednostki, organizmu oraz ubrania. By ułatwić dobór urządzeń, 
specjaliści ustalili pewne optymalne parametry, które dla większości 
osób będą komfortowe (norma PN-78/B03421). Warunki te, zostały 
podzielone, ze względu na aktywność fizyczną człowieka. 

Dla przykładu przyjrzyjmy się 
warunkom, jakie zapewnią 
komfort dla większości ludzi 
i jakie powinny panować przy 
niskim tempie metabolizmu, 
czyli pracy siedzącej, np.: 
praca przy komputerze. Mimo 
spowolnionego tempa pracy, 
człowiek nie powinien odczuwać 
dyskomfortu związanego  
z warunkami panującymi  
w pomieszczeniu.
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Jak można zauważyć w tabeli przedstawionej na poprzedniej stronie, latem komfortowa temperatura 
otoczenia wynosi między 23 – 26OC.  Dodając do tego ograniczoną zdolność człowieka, do szybkiej 
aklimatyzacji, dojdziemy do wniosku, że ustawianie klimatyzatora na 16OC w środku lata, nie jest 
najlepszym pomysłem. Różnica temperatury pomiędzy temperaturą zewnętrzną a wewnętrzną (w 
pomieszczeniu), nie powinna przekraczać 6 – 7OC. Najlepiej ustawić ją o 3  –  5OC mniej, niż na zewnątrz, 
wtedy nie będziemy odczuwać przejmującego chłodu i nie narazimy się na przeziębienie czy zapalenie zatok. 

Przy omawianiu odpowiedniej temperatury, jak powinna panować w pomieszczeniu, warto wspomnieć o jej 
rozkładzie. Bardzo istotne, aby temperatura w pomieszczeniu była równomierna. Ze względu na właściwości 
fizyczne powietrza, ciepłe powietrze jest lżejsze od powietrza zimnego, co oznacza, że będzie się gromadziło 
pod stropem pomieszczenia. Aby zapobiec temu zjawisku klimatyzator należy zamontować na odpowiedniej 
wysokości oraz tak, aby swoim zasięgiem obejmował całe pomieszczenie.

Idealna temperatura
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Optymalna wilgotność pomieszczenia waha się w granicach 40 – 60%. W tym przedziale nie ma dużego wpływu 
na komfort cieplny. Zobaczmy co dzieje się poza tym zakresem:

 < 30% – poniżej tego progu możemy odczuwać wysuszenie śluzówki nosa i skóry. Zaczyna się proces 
unoszenia się kurzu i zanieczyszczeń, co może podrażniać układ oddechowy oraz wzmagać objawy alergii, 

 > 70% – utrudnione jest odparowywanie potu, sprzyja to namnażaniu się bakterii i pleśni. Klimatyzator w trakcie 
chłodzenia osusza powietrze i odprowadza wodę na zewnątrz, dzięki czemu zyskujemy odpowiednie warunki 
wilgotnościowe w pomieszczeniu. 

Idealna prędkość powietrza to taka, przy której następuje odpowiedni odbiór ciepła wytwarzanego przez 
nasz organizm. Cyrkulujące w pomieszczeniu powietrze, odbiera ciepło od naszego ciała. Nie czujemy 
się przegrzani i nie jest nam duszno. Prędkość powietrza nie jest na tyle wysoka, by odczuwać chłód czy 
przeciąg. Oznacza to, że jednym z ważniejszych parametrów klimatyzatora, będzie ustawienie prędkości  
i kierunku wylotu powietrza z jednostki. Warto wyregulować klimatyzator tak, by powietrze przepływało koło 
nas, a nie bezpośrednio na nas oraz by podmuch nie miał zbyt dużej prędkości, która spowoduje poczucie 
dyskomfortu.

Wilgotność w pomieszczeniu

Prędkość powietrza
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Nowoczesne klimatyzatory poprawiają jakość powietrza poprzez zestawy różnorodnych filtrów, między innymi 
antybakteryjne ze srebrem lub z węglem aktywnym, eliminujące przykre zapachy. Kupując klimatyzator poprośmy 
o dobranie jednostki pod nasze potrzeby i zorientujmy się, o które filtry powinniśmy dbać sami, a do których 
potrzebna jest firma serwisowa, która zrobi przegląd.

Ustawiając klimatyzator, zwróćmy uwagę, że im będzie większa prędkość chłodzenia, tym jednostka będzie głośniejsza  
i dźwięk będzie bardziej męczący. Prawidłowo dobrany i ustawiony klimatyzator, zleje się z dźwiękami otoczenia. 
Nie będzie powodował dyskomfortu. 

Współczesne klimatyzatory mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje np.: regulację przepływu powietrza,  
pomiar temperatury, funkcję ogrzewania, osuszania, różne stopnie i rodzaje filtracji lub jonizację powietrza. 
Często jest możliwość zdalnej regulacji lub sterowania przez WiFi. 

Oczyszczanie powietrza

Głośność 

Nowoczesne funkcje 
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Jak wygląda konserwacja?
W przypadku typowego serwisu osoba, która przyjdzie na serwis powinna wykonać poniższe czynności:
• Czyszczenie jednostki wewnętrznej – filtra, obudowy, wymiennika i tacy skroplin
• Kontrola jednostki wewnętrznej – odpływu, pompki skroplin oraz naciągu pasków klinowych
• Czyszczenie jednostki zewnętrznej – obudowy i wymiennika
• Sprawdzenie ilości czynnika w układzie
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych w układzie
• Sprawdzanie mocowań urządzeń
• Sprawdzenie poprawności pracy układu
Po przeglądzie mamy pewność, że jakość powietrza jest dobra, a my będziemy mogli cieszyć się sprawną  
i bezpieczną dla naszego zdrowia klimatyzacją, przez cały kolejny sezon!
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Dla właściwego działania klimatyzacji serwisowanie 
urządzeń jest niezbędne. Najlepiej w warunkach 
domowych robić to dwa razy w roku – w porze 
jesienno-zimowej i zimowo – wiosennej.

Przede wszystkim – gwarancję czystego powietrza. 
Po czyszczeniu filtrów i odgrzybianiu jednostek 
wewnętrznych przez specjalistę – nie dopuścimy do 
rozwoju bakterii szkodliwych dla naszego zdrowia. 
Prócz tego kontrolne sprawdzenie klimatyzacji pozwoli 
uniknąć awarii systemu i cieszyć się klimatyzacją 
przez długie lata.

Serwis i konserwacja 

Co daje serwis?
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Świadomość użytkowania klimatyzatora jest bardzo ważna. Aby móc się nią cieszyć, uniknąć jej awarii 
nie tylko w okresie gwarancyjnym, a także żeby nie narażać się na dyskomfort podczas pracy urządzenia 
chłodzącego, warto przestrzegać czterech podstawowych zasad:

• Temperaturę nawiewu powietrza z klimatyzatora ustaw o 4OC niższą, niż temperatura zewnętrzna
• Nie kieruj nawiewu bezpośrednio na siebie.
• Pamiętaj o czyszczeniu filtrów. Koniecznie z zgodnie z instrukcją!
• Pamiętaj o regularnych serwisach i przeglądach, zwłaszcza po upłynięciu okresu gwarancji.

Spełnienie tych czterech punktów sprawi, że używanie klimatyzacji będzie zdrowe i przyjemne. 
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Podsumowanie

Opracowanie: Redakcja portalu www.klimatyzacja.pl. Materiał objęty prawem autorskim. 
Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu  www.klimatyzacja.pl.
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Opracowanie: Redakcja portalu www.klimatyzacja.pl. Materiał objęty prawem autorskim.  

Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu  www.klimatyzacja.pl. Kontakt: biuro@klimatyzacja.pl.

Redakcja poradnika:

Termoclima  Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź

NIP: 947 199 11 99
T: 661 42 66 16,

biuro@klimatyzacja.pl

Zainteresowała Cię treść? Przeczytaj nasze pozostałe poradniki:

Zobacz nas na Instagramie!
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