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Klimatyzacja 
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Klimatyzacja 

 

Wentylacja pomieszczenia zapewniająca środowisku powietrznemu 

pomieszczenia określone właściwości i parametry: 

- czystość, 

- temperaturę  

- wilgotność względną  

przez uzdatnianie i rozdział powietrza, odpowiednio do 

przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych 

warunkach klimatycznych danej miejscowości. 

Definicja procesu klimatyzacji  (wg PN – B - 01410:1999) 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja 

To zapewnienie pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości 

pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre 

samopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości 

parametrów wymaganych przez technologię produkcji (tzw. klimatyzacja 

technologiczna). 

Definicja procesu klimatyzacji  
 

Klimatyzacja 
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Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość 

środowiska wewnętrznego, w tym: 

 

-  wielkość wymiany powietrza 

-  czystość 

-  temperaturę 

-  wilgotność względną 

-  prędkość ruchu w pomieszczeniu,  

 

przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm 

dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego                    

i wymagań akustycznych. 

Klimatyzacja 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja to proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. 

Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom 

technicznych, które maja zapewnić jego określone parametry 

(temperaturę i wilgotność).  

Żądane parametry powietrza zapewnia się ze względów higienicznych i dla 

zapewnienia dobrego samopoczucie użytkowników pomieszczeń. 

 

Gdy zadaniem klimatyzacji  jest zapewnienie dobrych warunków dla 

użytkowników, mówimy o tzw. klimatyzacji komfortu.  

 

Gdy konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest 

podyktowana  wymaganiami technologicznymi (np. procesów 

produkcyjnych), mówimy o tzw. klimatyzacji przemysłowej. 

Klimatyzacja 

Klimatyzacja 
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Szczególnym rodzajem klimatyzacji przemysłowej jest tzw, klimatyzacja 

pomieszczeń czystych, czyli takich, w których wyjątkowo zaostrzono 

wymagania co do czystości powietrza - na przykład w przemyśle 

farmaceutycznym lub spożywczym, a także w salach operacyjnych szpitali. 

Rozwiązania stosowane w takich instalacjach zapewniają bardzo wysoką 

skuteczność filtracji zanieczyszczeń i zachowanie sterylnych warunków. 

W jeszcze innych warunkach stosuje się tzw. klimatyzację precyzyjną - 

zapewniającą możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z 

bardzo dużą dokładnością.  

Rozwiązania takie stosuje się głównie w serwerowniach lub centralach 

telefonicznych. System klimatyzacji precyzyjnej ma za zadanie utrzymywać 

zadaną temperaturę i wilgotność wymagane przez czułe urządzenia.  

Klimatyzacja 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja 

 Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze 

względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub 

technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich 

parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach 

odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych 

powietrza wewnętrznego. 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja 
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Klimatyzacja - podział 

Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania 
obiektu: 
 
 

• klimatyzacja komfortu, 

 

• klimatyzacja przemysłowa, 

 

• klimatyzacja technologiczna (pomieszczeń czystych, precyzyjna). 
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Klimatyzacja 

Klimatyzacja - podział 
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   Podział systemów klimatyzacji ze względu na budowę instalacji 

(liczbę obsługiwanych pomieszczeń): 

 

• klimatyzacja miejscowa - system obejmuje pojedyncze pomieszczenia - 

dla pojedynczego pomieszczenia jest przeznaczony układ (sprężarka 

montowana na zewnątrz i parownik montowany w pomieszczeniu). 

Przykład to klimatyzator typu split. 

 

• klimatyzacja centralna - możliwe są bardzo różne rozwiązania, ale 

system obejmuje cały budynek lub jego wydzieloną część. 
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Klimatyzacja 

Klimatyzacja - podział 
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Podział ze względu na rodzaj czynnika transportującego chłód/ciepło: 

• systemy powietrzne - do transportu chłodu i ciepła jest wykorzystywany 

strumień powietrza transportowanego przewodami wentylacyjnymi.  

Strumień powietrza dostarczanego do pomieszczeń  znacznie przekracza 

minimalne wymagania higieniczne. Dzięki temu  stwarza bardzo dobre 

warunki do rozcieńczania zanieczyszczeń emitowanych w pomieszczeniach. 

Wiąże się to jednak z koniecznością dostarczenia dużej ilości energii 

zużywanej do transportu powietrza. 

 

• systemy powietrzno-wodne i powietrzno-freonowe - system wentylacji 

dostarcza powietrze świeże jedynie w ilości zapewniającej odpowiednie 

warunki higieniczne. Do transportu chłodu i ciepła stosowane jest inne 

medium (woda, gaz), które zasilają specjalne urządzenia (klimakonwektory, 

klimakonwektory wentylatorowe, belki chłodzące) ochładzające powietrze 

bezpośrednio w pomieszczeniach. 
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Klimatyzacja 

W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub 

klimatyzacji komfortowej o wydajności 

500 m3/h  
i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza 

wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub 

recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne.  

 

W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego 

nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych.  

 

Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno 

wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego. 

Klimatyzacja 
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Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy 

stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych 

budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska 

wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej.  

W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna 

lub wentylacja hybrydowa. 

 
W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna 

lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani 

wentylacji hybrydowej.  

Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi 

niepobierającymi powietrza zewnętrznego. 

Klimatyzacja 
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Systemy wentylacji i klimatyzacji komfortowej 

Klimatyzacja 
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Systemy wentylacji i klimatyzacji technologicznej 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja sali operacyjnej 
 

Klimatyzacja 
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ClimaDesk 
 

Klimatyzacja 
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Klimatyzacja 

Centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna – wytwarzany przemysłowo 

obudowany zespół składający się z sekcji zawierających wentylator lub 

wentylatory oraz inne niezbędne urządzenia do realizacji jednej lub  

większej liczby następujących funkcji: 

 

- przepływu, 

- filtracji, 

- ogrzewania, 

- chłodzenia, 

- odzyskiwania ciepła, 

- nawilżania, 

- osuszania,  

- mieszania powietrza.  

CENTRALA KLIMATYZACYJNA 
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CENTRALA KLIMATYZACYJNA 

Klimatyzacja 
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CENTRALA KLIMATYZACYJNA 

Klimatyzacja 
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CENTRALA KLIMATYZACYJNA 

Klimatyzacja 

W skład centrali klimatyzacyjnej wchodzić mogą:  

- nagrzewnica wodna lub elektryczna,  

- chłodnica wodna lub freonowa,  

- nawilżacz parowy lub wodny,  

- filtry wstępny i dokładny,  

- wentylatory nawiewne lub wywiewne,  

- tłumiki hałasu  

- wymienniki ciepła, w którym następuje odzysk ciepła  

- automatyka sterownicza.  

 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 24 10.03.2021 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

 

Każde urządzenie regulacyjne składa się przeważnie z wielu podzespołów 

regulacyjnych, a każdy podzespół składa się z:  

- czujnika temperatury albo wilgotności (termostat lub higrostat), 

- regulatora,  

- napędu sterującego dla klapy lub zaworu,  

- odpowiedniego siłownika (przekaźnik nastawny) do wzmocnienia  

    niewielkich sił, występujących na regulatorze.  

Klimatyzacja 

CENTRALA KLIMATYZACYJNA 
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Zadaniem klimatyzacji komfortowej jest wytworzenie bądź utrzymanie                 

stanu powietrza warunkującego dobre samopoczucie ludzi, przebywających                

w pomieszczeniu. 

 

Zadaniem klimatyzacji przemysłowej jest zapewnienie wymaganych                        

w procesie technologicznym warunków środowiskowych.  

 

Dla pracy urządzeń klimatyzacyjnych niezbędne jest powietrze zewnętrzne.  

Jest ono wprowadzane do instalacji w całości, lub mieszane z powietrzem 

usuwanym z pomieszczenia. 

 

Recyrkulacja powietrza jest zabroniona, gdy powietrze w pomieszczeniu                       

może zawierać bakterie i wirusy chorobotwórcze, substancje o specyficznym 

zapachu, substancje łatwopalne i wybuchowe  

Zadania i podział klimatyzacji 
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Dążąc do zapewnienia stanu właściwego samopoczucia ludzi w 

pomieszczeniach należy uwzględnić całokształt następujących problemów:   

• ustalenie parametrów klimatu zewnętrznego oddziałującego na budynek, 

• wymianę ciepła i powietrza w całym budynku, 

• wymianę ciepła i aerodynamikę strumieni powietrza w ograniczonej 

przestrzeni pomieszczenia, 

 • optymalizację i pewność utrzymania założonych parametrów mikroklimatu 

w pomieszczeniu,  

• wymianę ciepła, wilgoci i powietrza przez przegrody zewnętrzne oraz 

instalacje utrzymujące mikroklimat w budynku, 

 • wpływ czynników architektonicznych i planistycznych na jakość 

mikroklimatu pomieszczeń.  

Zadania i podział klimatyzacji 
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Najkorzystniej byłoby, aby powietrze wypełniające pomieszczenie 

charakteryzowało się:  

 

– wilgotnością w granicach 30% – 70%,  

– temperaturą dostosowaną do przeznaczenia pomieszczenia                     

i przebywających w nim ludzi wykonujących określone działania,  

– ciśnieniem zapewniającym nieprzedostawanie się zanieczyszczeń            

z zewnątrz, bądź szybkie usuwanie zużytego powietrza na zewnątrz.  

Zadania i podział klimatyzacji 
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Podział klimatyzacji ze względu na specyfikę obiektów: 

 • Klimatyzacja budynków mieszkalnych, 

 • Klimatyzacja budynków użyteczności publicznej, 

 • Klimatyzacja budynków przemysłowych,  

 • Klimatyzacja budynków inwentarskich, 

 • Klimatyzacja budynków służby zdrowia, 

 • Klimatyzacja budynków biurowych i hotelowych, 

 • Klimatyzacja obiektów specjalnych (schronów, kopalni podziemnych,   

   pojazdów naziemnych, samolotów, statków, statków kosmicznych itp.).  

Zadania i podział klimatyzacji 
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Pierwszą instalację wentylacyjną wybudowano w Operze Wiedeńskiej                    

w 1860 r.  

Pierwszą instalację klimatyzacyjną zabudowano w budynku Reichstagu                 

w 1894 roku.  

W Operze w Poznaniu zamontowano instalację wentylacyjną w 1910 r.  

 

W 1870 r. Carl von Linde (1842-1934) opracował zasadę działania                                  

i zbudował pierwszą sprężarkę chłodniczą.  

 

Hermann Rietschel (1847-1914) założył w 1885r. w Wyższej Szkole 

Technicznej w Berlinie kierunek Ogrzewanie i Wentylacja – co 

zapoczątkowało systematyczne badania i kształcenie w Niemczech w tym 

zakresie.  

29 10.03.2021 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Historia klimatyzacji 
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Faktyczny rozwój dzisiejszej klimatyzacji był ściśle połączony z rozwojem 

chłodnictwa i wymaganiami technologii przemysłowych, szczególnie tych które 

wymagają stałej wilgotności powietrza np. przemysł włókienniczy.  

Szczególnie duży rozwój klimatyzacji następuje od przełomu XIX i XX wieku aż 

do lat 50- tych. 

Liderem jest USA, a ojcem klimatyzacji zostaje Willisa H. Carrier (1876-1950).  

 

Powstały ważne opracowania teoretyczne i ich praktyczne wykorzystania                       

w budowie urządzeń. Rozwinęło się nawilżanie powietrza w oparciu o komory 

zraszania, rozwinięto układy regulacji w oparciu o regulację punktu rosy 

(pierwsze urządzenia w pełni zautomatyzowane powstały w 1907).  

Duże znaczenie dla rozwoju klimatyzacji miało wynalezienie w latach 20-tych 

bezpiecznych czynników chłodniczych (freonów) – co pozwoliło na budowę 

indywidualnych klimatyzatorów.  

Historia klimatyzacji 
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Konieczność oszczędzania energii spowodowała w dziedzinie klimatyzacji 

intensywny rozwój badań nad sposobami podniesienia sprawności użytkowej 

systemów i zmniejszenia tym samym kosztów eksploatacji instalacji. 

Badania te rozwinęły się w dwóch podstawowych kierunkach: 

 • minimalizacja obciążeń cieplnych pomieszczeń i obiektów (izolacyjność 

przegród zewnętrznych, stopień przeszklenia, typ okien, rodzaj szkła, ekrany 

przeciwsłoneczne, orientacja względem stron świata, minimalizacja wymagań 

komfortu cieplnego, ilość powietrza nawiewanego, minimalizacja ilości 

powietrza świeżego), 

 • optymalizacja wykorzystania energii dostarczonej do budynku 

(doskonalenie istniejących i opracowanie nowych systemów 

klimatyzacyjnych, dobór najwłaściwszego systemu przygotowania powietrza, 

odzyskiwanie energii cieplnej, energooptymalne sterowanie procesami).  

Oszczędzanie energii 
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Oszczędzanie energii 
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Stosowane systemy odzyskiwania i ponownego wykorzystania energii cieplnej 

w instalacjach klimatyzacyjnych opierają się na następujących rozwiązaniach: 

 1) Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w powietrzu wywiewanym z 

pomieszczeń  (jest to podstawowa metoda odzyskiwania w otwartych 

układach przepływu powietrza wentylacyjnego). 

 

 Stosuje się tutaj: 

 • wymienniki ciepła o przepływie krzyżowym lub przeciwprądowym 

(wymienniki płytowe i rurowe),  

• regeneratory obrotowe do wymiany ciepła lub ciepła i masy, 

• wymienniki typu powietrze-powietrze z czynnikiem pośrednim  

• systemy z wymiennikami z wypełnieniem . 
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2) Systemy zintegrowane klimatyzacyjno - oświetleniowe:  

 • oprawy chłodzone powietrzem wywiewanym z pomieszczeń, 

 • oprawy chłodzone wodą, 

3) Wykorzystanie pomp ciepła sprężarkowych lub absorpcyjnych; 

4) Wykorzystanie elementów termoelektrycznych.  

Historia klimatyzacji 
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Stosowane systemy odzyskiwania i ponownego wykorzystania energii 

cieplnej w instalacjach klimatyzacyjnych opierają się na następujących 

rozwiązaniach: 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Typowy schemat instalacji klimatyzacyjnej wykorzystującej tylko świeże 

powietrze przestawia rysunek  

Klimatyzacja - schematy 
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Typowy schemat instalacji klimatyzacyjnej z recyrkulacją powietrza 

przedstawia rysunek  

Klimatyzacja - schematy 
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Innym sposobem zapewnienia warunków komfortu w pomieszczeniu jest – 

zamiast zestawiać poszczególne elementy i urządzenia klimatyzacyjne – 

zastosowanie gotowej centrali klimatyzacyjnej, która stanowi gotowy zespół.  

Klimatyzacja - schematy 

36 10.03.2021 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
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Centralę klimatyzacyjną stanowi zespół następujących urządzeń:  

– przepustnice, 

– nagrzewnica wstępna, 

– nagrzewnica wtórna, 

– komora mieszania, 

– filtr powietrza, 

– komora zraszania,  

– wentylator nawiewny.  

 

Na rynku instalacyjnym istnieją również sekcyjne centrale klimatyzacyjne, 

zwane również segmentowymi (modułowymi).  

 

Każda sekcja jest samodzielnym urządzeniem, a zestawione ze sobą 

sekcje tworzą określony układ technologiczny do uzdatniania powietrza.  

Centrala klimatyzacyjna 
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Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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[wkco.pl] 

Centrala klimatyzacyjna wymiennik obrotowy,nagrzewnica – 20000 m3/h 
 

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Centrala klimatyzacyjna 
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[wkco.pl] 

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Wybrane elementy instalacji klimatyzacyjnych  

 

W instalacjach klimatyzacyjnych – urządzeniem dodatkowo występującym,     

a nie instalowanym w układach wentylacji mechanicznej – jest komora 

zraszania.  

 

Jej zadaniem jest nawilżanie powietrza lub też nawilżanie, chłodzenie                         

i osuszanie powietrza.  

 

Komora zraszania zasilana może być wodą z instalacji wodociągowej lub 

wodą lodową z urządzenia chłodniczego.  

40 10.03.2021 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Zadania klimatyzacji mogą realizować zarówno centrale klimatyzacyjne, 

jak i urządzenia klimatyzacyjne, popularnie zwane klimatyzatorami.  

 

Są to urządzenia:  

– lokalizowane wewnątrz obsługiwanych pomieszczeń,  

– o niewielkim strumieniu powietrza,  

– obsługujące zazwyczaj jedno pomieszczenie.  
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Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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W zależności od funkcji, które pełnią klimatyzatory, wyróżniamy następujące 

rodzaje: 

  

– wentylacyjno - chłodzące, 

– wentylacyjne chłodząco-ogrzewające, 

– pełnej klimatyzacji z możliwością wentylacji, grzania, chłodzenia oraz  

   regulacji wilgotności względnej powietrza.  
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Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Podzespołami klimatyzatorów są (w przypadku pełnej klimatyzacji):  

 

 – układ chłodniczy, 

 – nagrzewnica powietrza, 

 – nawilżacz powietrza, 

 – wentylator obiegu powietrza, 

 – filtr powietrza, 

 – kierownice i przepustnice powietrza służące do rozdziału powietrza, 

 – osprzęt automatycznej regulacji, 

 – elementy pomocnicze.  
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Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Układ chłodniczy w klimatyzatorach spełnia funkcje:  

chłodzenia i osuszania powierza.   

 

W niektórych typach dodatkowo może ogrzewać powietrze.  

 

Nagrzewnice powietrza w małych urządzeniach są najczęściej elektryczne.  

 

Jako nawilżacze powietrza stosowane są elektryczne wytwornice pary, ale 

istnieją również nawilżacze ultradźwiękowe. 

 

Wentylator obiegu powietrza, jako  że wytwarza duży hałas podczas swojej 

pracy – najczęściej dobierany jest jako wentylator promieniowy, o  

obniżonym poziomie głośności, jednym lub dwóch wirnikach, z płynną lub  

skokową regulacją obrotów.  

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Jako filtry powietrza stosowane są najczęściej filtry włókninowe 

działkowe lub kieszeniowe.  

 

Elementami rozdziału powietrza są kierownice i przepustnice, które 

mają możliwość regulacji kąta ustawienia kierownic powietrza 

nawiewanego, płynną lub skokową, a ponadto mogą mieć jedno lub 

kilkustronny nawiew.  

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Chłodnice 

 

Zadaniem chłodnic jest uzyskanie powietrza o określonych parametrach                  

w okresie letnim.  

 

Czynnikiem chłodzącym może być zimna woda, roztwór glikolu lub czynnik 

chłodniczy. 

 

Do nawilżania lub chłodzenia powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych 

stosuje się tak zwane komory zraszania.  

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Elementy instalacji klimatyzacyjnych 

Komora zraszania 

Proces nawilżania lub chłodzenia następuje w wyniku bezpośredniej styczności 

powietrza z mgłą wodną wytwarzaną w specjalnych dyszach.  

Do komór woda dostarczana jest bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  

W skład typowej komory zraszania wchodzą najczęściej następujące elementy:  

– obudowa,  

– wanna,  

– zespół dysz do rozpylania wody,  

– odkraplacz,  

– kierownica,  

– filtr wodny,  

– zawór spustowo-przelewowy,  

– drzwi szczelne z wziernikiem,  

– oświetlenie w wodoszczelnej obudowie. 
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Elementy instalacji klimatyzacyjnych 

Komora zraszania 
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Urządzenia regulacyjne  

 

Do regulowania strumieni powietrza obiegowego i świeżego, 

dopływających do komory mieszania oraz do zamykania dopływu 

powietrza zewnętrznego do instalacji w momencie włączenia wentylatora 

służą przepustnice.  

Przepustnic nie wolno montować w przewodach odciągów miejscowych.  

 

Ze względu na konstrukcję przepustnice budowane są jako:  

– jednopłaszczyznowe,  

– wielopłaszczyznowe.  

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Elementami automatycznej regulacji, zapewniającej efektywną pracę 

klimatyzatora są:  

– układ regulacji temperatury powietrza, 

– układ regulacji wilgotności powietrza, 

– czasowy programator pracy klimatyzatora,  

– automatyczny układ intensywności grzania, chłodzenia, nawilżania oraz 

regulacji prędkości obrotowej wentylatora, 

– układ alarmujący o konieczności wymiany lub oczyszczenia filtra, 

uzupełnienia wody w nawilżaczu, opróżnienia zbiornika skroplin – w 

przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów powietrza  

Elementy instalacji klimatyzacyjnych 
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Wymagania dotyczące wykonania wyrobów stosowanych w instalacjach 

klimatyzacyjnych  

 

- Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom panującym w 

instalacjach; 

 

-  Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien 

odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej 

(minimalna masa powłoki cynkowej wg PN-EN 10346);  

 

- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 

ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych; 

 

Materiały do montażu instalacji klimatyzacyjnych. 
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-  Szczelność połączeń urządzeń i elementów klimatyzacyjnych z 

przewodami klimatyzacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 

tych przewodów;  

 

-  Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych 

w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany;  

 

-  Zamocowanie urządzeń i elementów klimatyzacyjnych powinno być 

wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi; 

 

-  Urządzenia i elementy klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie 

z instrukcją producenta.  

Wymagania dotyczące wykonania wyrobów stosowanych w instalacjach 

klimatyzacyjnych  

Materiały do montażu instalacji klimatyzacyjnych. 
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Rodzaje klimatyzatorów 

Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu  

Klimatyzatory monoblokowe (jednoczęściowe) wymagają zamontowania             

w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia (okno, ściana zewnętrzna). 

Jeżeli pracują w obiegu zamkniętym – istnieje możliwość ustawienia ich                 

w dowolnym miejscu. 

 

Klimatyzatory rozdzielane (Split) można instalować w następujących 

miejscach: 

–  jednostki zewnętrzne: na balkonach, tarasach, dachu, elewacji 

zewnętrznej;  

–  jednostki wewnętrzne: w wersji przenośnej, wolnostojącej, ściennej, 

sufitowej, przewodowej.  
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W zależności od wybranego typu i funkcji klimatyzatora może być 

konieczne poprowadzenie dodatkowo instalacji:  

 

– przewodów łączących część zewnętrzną i wewnętrzną,  

– odprowadzenia skroplin z parownika (chłodnicy powietrza),  

– doprowadzenia wody do nawilżacza, 

– instalacji elektrycznej odpowiedniej do mocy zainstalowanego 

urządzenia.   

Rodzaje klimatyzatorów 
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Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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Klimatyzator działa tak, jak domowa lodówka. Składa się z sześciu 

podstawowych elementów: dwóch wymienników ciepła, czyli parownika                     

i skraplacza, sprężarki i zaworu rozprężnego oraz dwóch wentylatorów, 

które wymuszają przepływ powietrza wokół wymienników. 

 

Czynnik roboczy krąży pomiędzy parownikiem (odpowiednikiem 

zamrażalnika lodówki) i skraplaczem – w parowniku odbiera ciepło z 

pomieszczenia, a w skraplaczu oddaje je do otoczenia. 

 

 W ten sposób powietrze w pomieszczeniu jest ochładzane, a odebrane 

ciepło – usuwane poza budynek.   
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Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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Sprężarka i zawór rozprężny umożliwiają przejście czynnika roboczego                   

w fazę ciekłą lub gazową. Aby zaszedł proces parowania, z pomieszczenia 

odbierane jest ciepło, a podczas procesu skraplania jest ono wydzielane na 

zewnątrz, czyli usuwane poza budynek. 

 

W klimatyzatorach typu split skraplacz, sprężarka i zawór rozprężny 

umieszczone są w jednostce zewnętrznej, a są to elementy, które 

wytwarzają najwięcej hałasu.  

 

W pomieszczeniu pozostaje jedynie parownik i wentylator, który wymusza 

przepływ powietrza.   
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Czynnik chłodniczy przepływając przez jednostkę wewnętrzną, odparowuje 

przejmując ciepło z pomieszczenia. 

W postaci gazowej transportowany jest do jednostki zewnętrznej, gdzie 

oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego, ulega skropleniu i ponownie 

wraca do jednostki wewnętrznej.  

Podczas pracy w funkcji ogrzewania obieg chłodniczy ulega odwróceniu 

(czynnik chłodniczy odbiera ciepło z otoczenia w jednostce zewnętrznej                

i oddaje go do pomieszczenia w jednostce wewnętrznej). 

Procesy te są wysoce wydajne, z 1 kW energii elektrycznej otrzymujemy 

ponad 3 kW energii (chłodu bądź ciepła).  

 

Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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[www.budujemydom.pl] 
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Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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[www.systherm.pl] 
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Czynnik chłodniczy - czynnik termodynamiczny, który uczestniczy                                    

w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepła.  

Wrząc pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobiera ciepło, które 

następnie oddaje w trakcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej 

temperaturze. 

 

R407c 

 

R410a 

 

Budowa i zasada działania klimatyzatora 
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Przede wszystkim musimy się zastanowić jaki ma być zakres 

kontrolowania klimatu w pomieszczeniu.  

Typ systemu zależał będzie głównie od tego, czy chodzi tylko o 

chłodzenie,  czy może ma być również uwzględniona wentylacja lub 

grzanie. 

 

Ważna jest również liczba pomieszczeń które chcemy klimatyzować.  

 

W przypadku więcej niż jednego pomieszczenia możliwe jest podłączenie 

kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.  

Pamiętajmy też o tym jakie jest przeznaczenie pomieszczeń, czy jest to 

sklep, biuro, sypialnia czy salon, ponieważ każde zastosowanie wymaga 

innego systemu.  

Wybieramy klimatyzator 

Wybór systemu 
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Żywotność całej instalacji zależeć będzie m. in. od panujących warunków 

atmosferycznych.  

 

Dotyczy to głównie jednostki zewnętrznej, dlatego też należy wziąć pod 

uwagę jej wytrzymałość na zmiany pogody.  

 

Jeżeli chcemy dzięki klimatyzacji uzyskać także czyste powietrze wolne 

od unoszących się w nim cząstek kurzu musimy pamiętać o zamontowaniu 

w jednostce wewnętrznej filtra, dobranego w zależności od wymaganego 

poziomu filtrowania.  

Wybieramy klimatyzator  
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Wybór systemu 
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Musimy też dobrze dopasować moc systemu.  

 

System o zbyt dużej wydajności może być przyczyną przeciągów, wahań 

temperatury i wysokich rachunków za energię, a przy zbyt niskiej 

wydajności nie będziemy w stanie osiągnąć żądanej temperatury.  

 

Wybór właściwej wydajności polega przede wszystkim na zleceniu 

projektantowi obliczenia zapotrzebowania mocy.  

 

Powinno się uwzględnić wpływ różnych czynników na zapotrzebowanie 

mocy. np. przenikania światła słonecznego, oświetlenia, liczby osób w 

pomieszczeniu.  

Wybieramy klimatyzator  
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Wybór systemu 
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Bardzo ważnym elementem instalacji jest odprowadzenie skroplin.                      

Powstają one w wyniku zetknięcia powietrza z pomieszczenia i powierzchni 

chłodnicy której temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy 

powietrza schładzanego. 

 

Pamiętać także należy,  że w przypadku urządzeń o wydajności 2-7 kW 

zasilanie jest jednofazowe, natomiast gdy moc chłodnicza jest powyżej               

7 kW wymagana jest instalacja trójfazowa. 

Wybieramy klimatyzator  

Wybór systemu 
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Klimatyzatory typu okiennego są urządzeniami typu kompaktowego 

(monoblokowego), czyli wszystkie elementy znajdują się w jednej 

obudowie.  

 

Montaż ich sprowadza się do osadzenia klimatyzatora w otworze 

okiennym lub w przegrodzie.  

Rodzaje klimatyzatorów 

[www.airwell.pl] 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Klimatyzatory typu okiennego 
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[muratordom.pl] 

Rodzaje klimatyzatorów 
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Klimatyzatory typu Split składają się z dwóch jednostek: 

 

 – wewnętrznej – parownika, który może być montowany nad podłogą, 

wysoko na ścianie, poziomo pod stropem lub w formie kasetonu w suficie 

podwieszonym pomieszczenia. Powietrze odpływające z klimatyzatora jest 

kierowane do pomieszczenia przez kratkę nawiewną.  

Urządzenie podłączone jest do zasilania za pomocą przewodu elektrycznego 

z uziemieniem. Parownik jest połączony z jednostką zewnętrzną za pomocą 

przewodów chłodniczych i połączony z instalacją elektryczną za pomocą 

kabli z uziemieniem.  

 

– zewnętrznej – skraplacza – chłodzonego powietrzem umiejscowionego na 

zewnątrz. Część zewnętrzna jest wyposażona w sprężarkę, wymiennik 

ciepła, wentylatory i zabezpieczenie elektryczne.  

Rodzaje klimatyzatorów 
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Klimatyzatory typu Split 
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Rodzaje klimatyzatorów 
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Klimatyzatory typu Split 

[muratordom.pl] 

Rodzaje klimatyzatorów 
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Chociaż klimatyzator typu split możemy zamontować w dowolnym 

miejscu, zazwyczaj wybieramy ścianę zewnętrzną, zwłaszcza gdy dom 

jest już wykończony od wewnątrz. Wystarczy w miejscu montażu 

urządzenia przebić przez ścianę otwór i wyprowadzić na zewnątrz 

miedziane rurki, łączące jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną. 

 

Miejsce montażu zależy także od jakości i mocy klimatyzatora.  

Im mniejsza jest jego moc chłodnicza, tym mniejsza dopuszczalna 

odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.  

 

Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu metrów; dokładny zakres podają 

producenci na każdym modelu.  

Rodzaje klimatyzatorów 

Klimatyzatory typu Split 
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Klimatyzator typu split 

 

Obydwie części klimatyzatora muszą być zasilane prądem o napięciu                      

230 V (zazwyczaj) i połączone są ze sobą za pomocą cienkich, miedzianych 

rurek. Rurki wyprowadza się przez otwór w ścianie zewnętrznej, a w 

pomieszczeniu prowadzi tak, by były jak najmniej widoczne.  

 

Można je zasłonić listwą przypodłogową. 

 

Do jednostki wewnętrznej musimy podłączyć rurkę do odprowadzania 

skroplin – jest ona wyprowadzona najczęściej na zewnątrz budynku.  

Są to jedyne elementy instalacji, które musimy zamontować wraz z 

klimatyzatorem.  

Rodzaje klimatyzatorów 
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Klimatyzator sterowany pilotem powinien być zainstalowany w odległości 

przynajmniej 1 metra od radia lub telewizora, a także w odpowiedniej 

odległości od urządzeń grzewczych i urządzeń zasilanych łatwopalnym 

gazem.  

Klimatyzatory typu Split 

Rodzaje klimatyzatorów 
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Klimatyzatory przenośne nie wymagają specjalistycznego montażu, 

gdyż umieszczone w podstawie kółka umożliwiają ich przemieszczanie. 

Przewód odprowadzający gorące powietrze można umieścić w uchylonym 

oknie lub otwartych drzwiach.  

[muratordom.pl] 

Rodzaje klimatyzatorów 

(fot. Daikin)  
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Klimatyzator przenośny typu split  

[Źródło 8]  

Rodzaje klimatyzatorów 
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Klimatyzator przenośny typu split  

  

[klimatyzacje.net.pl] 

Rodzaje klimatyzatorów 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Rodzaje klimatyzatorów 

Przenośny klimatyzator typu split może pracować tylko w pomieszczeniach 

z balkonem, tarasem lub w takich, gdzie jest możliwość stabilnego ustawienia 

lub zamocowania jednostki zewnętrznej.  

 

W ostateczności można postawić jednostkę zewnętrzną w pokoju obok, ale                   

w ten sposób pokój ten będzie dodatkowo ogrzewany. 

 

Klimatyzatory przenośne to często jeszcze toporne, wielkie urządzenia, ale 

producenci starają się im nadawać coraz nowocześniejszy wygląd. 

 

Klimatyzator przenośny nie rozwiązuje jednak problemu klimatyzacji w domu. 

Głośny i mało wydajny, może być traktowany jedynie jako urządzenie 

awaryjne. Jeżeli chcemy mieć w domu efektywnie działający system 

klimatyzacyjny, musimy zamontować w poszczególnych pomieszczeniach 

klimatyzatory stacjonarne typu split.  
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[muratordom.pl] 

Klimatyzator przenośny 

Rodzaje klimatyzatorów 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Klimatyzatory których czynnikiem chłodniczym jest woda zwane są   

fan coilami .  

 

Podobnie jak urządzenia freonowe składają się z dwóch części.  

Jednostka wewnętrzna może być w wariantach : ściennej, przypodłogowej, 

kasetonowej i kanałowej.  

 

Jednostka zewnętrzna tzw. chiller  umieszczana jest podobnie jak agregat 

skraplający, na dachu lub ścianie zewnętrznej.  

 

W jego wnętrzu znajduje się sprężarkowy układ chłodniczy który chłodzi 

krążącą w obiegu zamkniętym wodę.  

 

Muszą być uzupełniane glikolami aby zabezpieczyć klimatyzatory przed 

zamarzaniem.  

Rodzaje klimatyzatorów 
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Jakie korzyści przynosi stosowanie urządzeń typu fan coil ? 

 

 - Są to urządzenia które mogą zapewnić chłodzenie, całoroczne 

ogrzewanie i wentylacje. W przypadku ogrzewania konieczne jest jednak 

podłączenie do kotła wodnego. 

 

 

- Możliwość podłączenia praktycznie nieograniczonej liczby jednostek 

wewnętrznych. 

 

Rodzaje klimatyzatorów 
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Rodzaje klimatyzatorów 
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Funkcja / typ 

 
Klimatyzatory freonowe 

 
Klimatyzatory wodne 

 
wentylacja 

 
+ 

 
+ 

 
chłodzenie 

 
+ 

 
+ 

 
całoroczne ogrzewanie 

 
- 

 
+  

 
osuszanie 

 
+ 

 
+ 

 
filtrowanie dokładne 

 
+ 

 
- 

 
łatwość instalacji 

 
+ 

 
- 

 
sterowanie 

 
+ 

 
+ 

 
cena 

 
+ 

 
- 

 

Urządzenia typu fan coil  
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Dziękuję za uwagę 

Zapraszam na kolejny wykład 
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