Klimatyzacja przenośna czy warto?

Przenośne klimatyzatory to produkty, które cieszą się
rosnącą popularnością wśród klientów. Jak sama nazwa
wskazuje, są to mobilne modele, które z powodzeniem mogą
sprawdzić się w różnych warunkach. Czym charakteryzują się
klimatyzatory przenośne, jak działają oraz czy warto dokonać
zakupu klimatyzatora przenośnego podpowiemy w artykule.

Czym jest klimatyzacja przenośna?
Jeśli zdecydujemy się kupić klimatyzator przenośny to mamy świadomość, że jest to urządzenie,
które nie wymaga specjalistycznego montażu w danym pomieszczeniu. Dzięki temu produkt ten z
powodzeniem może być wykorzystywany jako: klimatyzator do domu, biura lub też domku na działce
rekreacyjnej. Największym atutem tego sprzętu jest jego mobilność, a także niska cena zakupu.
Innowacyjne modele charakteryzują się wysoką klasą energetyczną, dlatego pobierają mało energii
elektrycznej, dzięki czemu korzystanie z klimatyzatora przenośnego nie wiąże się z drastycznym
wzrostem rachunków. Klimatyzatory przenośne, zwane też klimatyzatorem mobilnym dzielimy na
kilka rodzajów, jednak mechanizm ich działania jest podobny. Podstawowe elementy budowy
systemu to mobilny parownik wewnątrz oraz skraplacz na zewnątrz pomieszczenia. Zastosowanie
dwóch wymienników ciepła pozwala na dostosowywanie temperatury otoczenia do swoich potrzeb.
Jak działa to rozwiązanie? Parownik odpowiada za pobieranie ciepła z pomieszczenia, a skraplacz na
zewnątrz oddaje je do atmosfery. Dzięki temu dochodzi do obniżenia się temperatury w
pomieszczeniu, a urządzenie analogicznie działa w przypadku wykorzystywania go do ogrzewania
wnętrza.

Czy warto skorzystać z takiego urządzenia?
Klimatyzacja przenośna, tak jak i tradycyjne klimatyzatory ścienne np. typu split , ma swoich swoich
zwolenników jak i przeciwników. Inwestycja w zakup urządzeń przenośnych ma swoje korzyści.
Przede wszystkim wybór ten rekomendowany jest osobom, których oczekiwania nie są zaspokajane
przez klasyczne wentylatory lub mniejsze urządzania chłodzące. Zaletą klimatyzatorów przenośnych
jest ustawienie klimatyzatora w dogodnym dla użytkownika miejscu w pokoju czy w biurze.
Jednocześnie inwestycja w droższy pełny układ klimatyzacji może być zbyt wysoka, a opcja
przenośna jest tańszą i skuteczną alternatywą na chłodzenie powietrza. Z drugiej strony działanie
mobilnych klimatyzatorów jest bardziej hałaśliwe, niż w przypadku klasycznego układu
klimatyzatorów stacjonarnych. Wśród mobilnych cichszym wyborem jest split od monobloku. Ten
drugi charakteryzuje się dodatkową rurą, co wymaga wykonanie większych prac montażowych
polegających na ingerencji w strukturę budynku polegającą na wywierceniu otworu w ścianie
Możemy tego zaniechać, wystawiając koniec rury odprowadzającej powietrze z pomieszczenia na
zewnątrz przez uchylone okno lub drzwi balkonowe.

Jaki klimatyzator domowy, przenośny wybrać?
Ostateczny wybór jest kwestią
indywidualną. Wybierając
klimatyzator powinny
decydować potrzeby
użytkowników, parametry
techniczne urządzenia takie jak
min: kw mocy chłodniczej, moc
chłodzonego powietrza, prosty
montaż oraz jego funkcjonalność.
Pod tym względem warto
postawić na renomowanych
producentów, a przed zakupem
rekomenduje się sprawdzenie
opinii o urządzeniu oraz
zawartego w zestawie pakietu
serwisowego. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości warto
skontaktować się ze specjalistą,
omówić montaż i serwis
mobilnego klimatyzatora
pokojowego. Dzięki temu
wybrany klimatyzator przenośny
będzie wydajny i spełni
oczekiwania klienta.

Klimatyzacja przenośna ma swoje wady i zalety
Ale niewątpliwie zadaniem tego urządzenia jest schłodzić gorące powietrze w pomieszczeniu w
upalne dni i przynosić komfortowy klimat mieszkańcom czy pracownikom biura, co czyni.
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