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Liczba i rodzaj kLimatyzowanych 
pomieszczeń

Określenie liczby i przeznaczenia pomieszczeń, 
które będą chłodzone lub ogrzewane, jest bar-
dzo istotne. Inne typy klimatyzatorów spełnią 
oczekiwania w sypialni, inne będą bardziej od-
powiednie do salonu i kuchni. Istnieje również 
możliwość klimatyzowania całego domu, nie tyl-
ko wybranego pomieszczenia z użyciem tylko 
jednego agregatu zewnętrznego oraz kilku jed-
nostek wewnętrznych różnego typu.

typ i wygLąd urządzenia

Uwzględniając zarówno funkcjonalność po-
mieszczenia, jego charakter, jak i możliwości 
architektoniczne, proponujemy klientowi jed-
nostki wewnętrzne spośród modeli: ściennych, 

przypodłogowych, kanałowych, kasetonowych. 
Gdy najważniejszy jest wygląd urządzenia, kli-
matyzator może nadać charakteru wnętrzu po-
przez design panelu jednostki ściennej lub wręcz 
przeciwnie, być niewidzialny, jak jednostka ka-
nałowa, ukryta w przestrzeni międzysufitowej, 
czy garderobie.

Szeroki wachlarz urządzeń klimatyzacyjnych dostępnych na rynku, ogrom 
możliwości, dodatkowych funkcji oraz zróżnicowane potrzeby klientów 
powodują, że sam klient nie jest w stanie wybrać odpowiedniego urządzenia. 
Dodatkowo – definicja komfortu dla każdego z klientów oznacza co innego. 
Jednak wybór należy do instalatora – wg badań klient ufa fachowcom  
i podczas wyboru kieruje się słowami instalatora. Na co więc zwrócić uwagę 
klientowi, aby decydując się na zakup i montaż konkretnego systemu 
klimatyzacji cieszył się jego pracą i komfortem przez długi czas?

Jak dobrać idealny 
klimatyzator?

Magdalena KruszniewsK a

różnorodność typów dostępnych jed-
nostek wewnętrznych w konfiguracji 
zarówno split, jak i multisplit gwaran-
tuje marka alpicair. oferuje ona szero-
ki wybór paneli jednostek wewnętrz-
nych: od klasycznego alpicair eco pro, 
poprzez elegancki oryginalny i opły-
wowy alpicair premium pro, a koń-
cząc na modelu z wyższej półki alpi-
cair hyper nordic o nietuzinkowym 
połyskującym wykończeniu.

moc chłodnicza kLimatyzatora

Dobór urządzeń po względem wydajności powi-
nien odbyć się na podstawie projektu i kalkulacji 
zysków ciepła. Do wyłącznie wstępnego i orien-
tacyjnego określenia niezbędnej mocy urządze-
nia często posługujemy się metodą wskaźniko-
wą, która zakłada, że zapotrzebowanie na chłód 
wynosi 80-150 w/m2 powierzchni obsługiwanego 
pomieszczenia. Klimatyzator AlpicAir ECO PRO  
o mocy 2,5 kw wystarczy więc do ochłodzenia po-
mieszczenia o powierzchni 15-30 m2. Są to duże 
rozbieżności, zatem opierając się wyłącznie na 
tej metodzie, nie udaje się zwykle dobrać klima-
tyzatora wystarczająco precyzyjnie, ponieważ 
nie uwzględnia ona dodatkowych zysków cie-
pła od: dużych powierzchni okien, skierowanych 
na południe lub zachód, wentylacji mechanicz-
nej, przegród o niskiej izolacyjności termicznej,  

osób przebywających w pomieszczeniu, czy 
sprzętu jak np. komputery, monitory, lodówki. 
Często brak komfortu wynika ze zbyt małej mocy 
zainstalowanego urządzenia. Niejednokrotnie,  
w obawie przed taką sytuacją, proponujemy klien-
towi urządzenie przewymiarowane, którego wybór 
jest również niewłaściwy. Praca klimatyzatorów 
inwerterowych na granicy regulacji, poniżej której 
urządzenia zachowują się jak typowy on/off, jest 
niekorzystna zarówno pod względem użytkowym, 
komfortu cieplnego, jak i żywotności sprężarki.

Przejdź  Poznaj pełen typoszereg 
urządzeń AlpicAir

http://www.instalreporter.pl
https://www.ventia.pl/urzadzenia-klimatyzacyjne-alpicair/produkty
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efektywność energetyczna urządzeń  
a koszty ekspLoatacyjne

Im wyższa klasa efektywności energetycznej 
urządzenia, tym niższe będą koszty eksploata-
cji. Klasa energetyczna klimatyzatora powinna 
być przynajmniej na poziomie A+. 
Dla urządzeń ściennych AlpicAir są to odpowiednio:
- ECO PRO – A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Premium PRO – A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- HYPER NORDIC – od A+++/A+++ (chłodzenie/
grzanie)
Moc elektryczna pobierana przez klimatyzator 
jest około 3 razy mniejsza niż jego wydajność 
chłodnicza. Zatem klimatyzator o najmniejszej 
wydajności 2,6 kw zużywa poniżej 1 kw energii 
elektrycznej w ciągu godziny pracy.

czy tyLko chłodzenie?

Podstawową funkcją klimatyzatora jest chło-
dzenie, ale może on być również źródłem ciepła 
do ogrzewania pomieszczeń. warto wspomnieć 
o tym inwestorowi. Niejednokrotnie parame-
try pracy w funkcji grzania zapewnią efektyw-
ną i ekonomiczną pracę, stanowiąc alternaty-
wę dla tradycyjnych metod ogrzewania. wśród 
urządzeń ściennych AlpicAir wyróżnia się model 
Hyper Nordic. Nowoczesne i opatentowane roz-
wiązania konstrukcyjne pozwalają mu pracować 
wydajnie nawet przy ekstremalnej temperaturze 
zewnętrznej. Urządzenie nadaje się więc do grza-
nia przez całą zimę – wysoki wskaźnik efektyw-
ności energetycznej gwarantowany jest w funk-
cji grzania nawet przy -30°C na zewnątrz.

ideaLny kLimatyzator, czyLi jaki?

Oczekując najwyższej jakości klimatyzowanego 
powietrza oraz wygody i komfortu w użytkowaniu 

urządzenia, zwróćmy uwagę na dodatkowe funk-
cje klimatyzatorów AlpicAir: wysokowydajny filtr 
plazmowy, funkcję I FEEL, grzanie 8°C, moduł wiFi. 
Jonizator plazmowy to najbardziej efektywny filtr 
dostępny na rynku. Usuwa nie tylko mikrosko-
pijne cząstki kurzu, pyłów i roztoczy, lecz także  
oczyszcza powietrze ze szkodliwych bakterii  
i drobnoustrojów. 
Zastosowanie dodatkowego czujnika tempera-
tury, wbudowanego w pilot zdalnego sterowa-
nia umożliwia odczyt temperatury powietrza 
w najbliższym otoczeniu użytkownika. Funkcja 
ta, zwana I FEEL, ze względu na precyzyjne do-
pasowanie temperatury do otoczenia może od-
powiednio skorygować parametry pracy urzą-
dzenia, zwiększając komfort użytkownika oraz 
zmniejszając pobór energii. 
Do pomieszczeń użytkowanych okresowo lub  
z potrzebą utrzymania minimalnej temperatury 
świetnie sprawdzą się urządzenia wyposażone 
w funkcję grzanie 8°C. Klimatyzatory z dostępną 
opcją podtrzymania tzw. temperatury dyżurnej 
na poziomie 8°C nie dopuszczają do całkowite-
go wychłodzenia się pomieszczenia. 
Standardowo wbudowany moduł wiFi, daje moż-
liwość sterowania klimatyzatorem za pomocą de-
dykowanej aplikacji wiFi Smart, zainstalowanej 
na urządzeniu mobilnym z systemem Android/
iOS. w dowolnym miejscu na świecie, 24 h/dobę 
klimatyzator jest w zasięgu kontroli. Można stero-
wać oraz podglądać parametry pracy klimatyza-
tora, ustawiać tryby oraz wartości temperatury.

AlpicAir Eco Pro

AlpicAir Hyper Nordic

AlpicAir Premium Pro 

Generalnym przedstawicielem marki AlpicAir  
w Polsce jest firma VENTIA
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