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Klimatyzery - Zasady działania

Zasada działania Klimatyzera opiera się na tej samej zasadzie działania, na której działa klimatyzator, lecz robi to 
o wiele taniej.
Klimatyzer potrzebuje niewiele energii dla wytworzenia chłodu. Klimatyzer może wytworzyć 14 kW chłodu 
pobierając jedynie 1,5 kW energii elektrycznej. Klimatyzer, odróżnieniu od klimatyzatora tym więcej chłodzi im 
temperatura powietrznego zewnętrznego jest wyższa. Klimatyzer też w odróżnieniu od klimatyzatora nie tylko 
schładza nam pomieszczenie ale on je wentyluje. Klimatyzer dostarcza do pomieszczenia świeże, przefiltrowane 
powietrze. Wynika to z zasady działania klimatyzera. Do schłodzenia powietrza, które jest pobierane z zewnątrz (a 
nie wewnątrz jak jest w klimatyzacji) pomieszczenia służą specjalne filtry, które są odpowiednio zraszane wodą. 
Woda odparowuje gdyż wentylator wymusza przepływ powietrza przez filtry. Do odparowania woda pobiera 
ciepło z tego powietrza. Jest to zasada znana z chłodni wentylatorowych. Zużycie wody kształtuje się w zależności 
od klimatyzera od kilkunastu do dwudziestu paru litrów na dobę. Proces chłodzenia jest całkowicie ekologiczny, 
nie ma freonu. Energia jest pobierana przez wentylator i na dostarczenie wody. Podkreślić należy, że klimatyzer
dostarcza do klimatyzowanego pomieszczenia czyste powietrze, schłodzone, ale co równie ważne, powietrze z 
odpowiednią wilgotnością rzędu 70%. Klimatyzator jeśli nie ma systemu nawilżania powietrza schładza i wysusza.
Klimatyzer można instalować w szczególności w 
systemach instalacji nawiewno-wywiewnej. Można go 
stosować w lato na tej samej instalacji do nagrzewania 
powietrznego. Instalacja nawiewu może być również z 
kanałów tekstylnych czy też z kanałów piankowych. 
Daje sie zastosować instalacjach z rekuperatorami. 
Wystarczy tylko niewielka adaptacja instalacji, której 
dokonamy z dostawą klimatyzera. Klimatyzery
oferujemy również w formie wynajmu - wypożyczenia. 
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ZASADA DZIAŁANIA
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Ciepło utajone
- jego przekazywaniu nie towarzyszy zmiana temperatury termometru suchego 
powietrza, natomiast następuje zmiana zawartości wilgoci (woda odparowuje 
lub skrapla się), np. oddawanie ciepła przez ludzi na drodze odparowania 
(człowiek się poci).

Ciepło jawne
- jego przekazywaniu towarzyszy zmiana temperatury termometru suchego 
powietrza

- nie następuje zmiana zawartości wilgoci, np. ciepło oddawane przez ludzi na 
drodze konwekcji i promieniowania  

Temperatura punktu rosy lub Punkt rosy
- jest to temperatura w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i 
ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego 
składnika mieszaniny gazu.



Star Went Sp. z o.o. 02-495 ul. Fr. Achera 4, NIP: 527-223-46-19 , tel. (022) 213 80 68 ; (022) 389 79 72, kom: 0 663 269 765, e-mail: biuro@startwent.com.pl , http://www.startwent.com.pl

OPTYMALNE WARUNKI KLIMATYCZNE 
W MIEJSCU PRACY
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OBSZAR KOMFORTU 
CIEPLNEGO

DLA 
EWAPORACJI

t = 26÷28°C

φ = 60÷70%
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KOMFORT CIEPLNY DLA EWAPORACJI

wilgotność względna φtemperatura t szybkość v

t = 26÷28°C
φ = 60÷70%

v = 0,4÷1,5 m/s



Star Went Sp. z o.o. 02-495 ul. Fr. Achera 4, NIP: 527-223-46-19 , tel. (022) 213 80 68 ; (022) 389 79 72, kom: 0 663 269 765, e-mail: biuro@startwent.com.pl , http://www.startwent.com.pl

4…7-Toalety ogólne

LW = 6 średnio(4)…6…8-Domy towarowe

4…8-Skarbce

-20Sale biurowe ogólne

4…7-Sale sprzedazy

5…8-Sklepy

5…1020…25…(50)Sale zebrań

4…6-Biblioteki

-20…25…(50)Teatr

5…8-
Kino z pozwoleniem na 
palenie

4…620…30Kino z zakazem palenia
Obj. Powietrza ok. 
3,5…5 m3/osobę

6…8-Kasyna i kantyny

8…1230…50*dla palących
Obj. Powietrza ok.  
3…10 m3/osobę

5…1020...30*dla niepalących

Restauracje:

Obiekt użyteczności publicznej:

UwagiLiczba wymian pow. na 
godz. [LW]

Ilość powietrza na osobę
[m3/h]Rodzaj przestrzeni

Stosowanie ilości powietrza zewnętrznego na osobę i ilości wymian powietrza (LW) wg [06]
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Stosowanie ilości powietrza zewnętrznego na osobę i ilości wymian powietrza (LW) wg [06]

UwagiLiczba wymian pow. na 
godz. [LW]

Ilość powietrza na osobę
[m3/h]Rodzaj przestrzeni

5…8-Klozety, toalety

2…3-Pływalnie do nauki

Przy >8 natrsyków8…10220Natryski

1…2-Sale gimnastyczne

5…1030Aule

8…1035Sale wykładowe

4…5-Sale fizyczne i biologiczne

6…12-Sale chemiczne

4…620Sale klasowe

Szkoły:



Star Went Sp. z o.o. 02-495 ul. Fr. Achera 4, NIP: 527-223-46-19 , tel. (022) 213 80 68 ; (022) 389 79 72, kom: 0 663 269 765, e-mail: biuro@startwent.com.pl , http://www.startwent.com.pl

Stosowanie ilości powietrza zewnętrznego na osobę i ilości wymian powietrza (LW) wg [06]

UwagiLiczba wymian pow. na 
godz. [LW]

Ilość powietrza na osobę
[m3/h]Rodzaj przestrzeni

15…20-Zmywalnie naczyń

13…25-Kuchnie dietetyczne
Przy 3-4 m wysokości 

sali, gdy większa, 
to ok. 30% więcej

23…35-Duże kuchnie

8…15-Laboratoria

6-Sale dentystyczne

5…10-Przebieralnie i poczekalnie

5…8-Sale kąpielowe

5…835…70Sale dla chorych dzieci

…10…170
Sale chorób epidem. i 

przewlekłych

-100Sale położnicze 

5…875
Oddziały chorób skórnych, 

oddziały zakaźne i chirurgii

-60Sale interny

5…8…10-Sale operacyjne

3…5-Korytarze i kletki schodowe

Szpitale:
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Stosowanie ilości powietrza zewnętrznego na osobę i ilości wymian powietrza (LW) wg [06]

UwagiLiczba wymian pow. na 
godz. [LW]

Ilość powietrza na osobę
[m3/h]Rodzaj przestrzeni

8…10-Przebieralnie

LW = 10…153…4-Łaźnie parowe

20…30-Sale prysznicowe

2…3-Sale wanien kapielowych

1…2-Pływalnie
Ew. jak urzadzenia

odmglające
(p. niżej)

8…10-Sale kapielowe ogólne

Łaźnie (zakłady kąpielowe)
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Stosowanie ilości powietrza zewnętrznego na osobę i ilości wymian powietrza (LW) wg [06]

UwagiLiczba wymian pow. na 
godz. [LW]

Ilość powietrza na osobę
[m3/h]Rodzaj przestrzeni

5…8…10-Sala akumulatorów

Odniesione do pojemności 
wyciągu; instalacja 
zasilająca dla lab. 

zalecana jest zależnie od 
strat ciepła, wymagany 

bilans

250…280-

Laboratoria z wyciągiem 
4500…550m3/h na wyciąg i VDI 
2051:500…600m3/h na bieżące 
długości wyciągów

8…10…15-Odlewnie

LW wylicza się na ogół z 
bilansu

100-Hartownie

5…15-Wytrawialnie

20…50-Spryskiwalnie
Ogólne przewietrzanie (w 

lecie)
(10)…15…20-Lakiernie

3…6…8-Warsztaty
Przy ciężkich pracach LW 

= 6…8
4…8…(10)20…50Hale montażowe

4…6-Garderoby i przebieralnie

6…8-Sale posiedzeń

(3)…6…(10)-Biura ogólnodostepne

5…7-Biura, pom. prywatne

Pomieszczenia robocze:



Star Went Sp. z o.o. 02-495 ul. Fr. Achera 4, NIP: 527-223-46-19 , tel. (022) 213 80 68 ; (022) 389 79 72, kom: 0 663 269 765, e-mail: biuro@startwent.com.pl , http://www.startwent.com.pl

Stosowanie ilości powietrza zewnętrznego na osobę i ilości wymian powietrza (LW) wg [06]

UwagiLiczba wymian pow. na 
godz. [LW]

Ilość powietrza na osobę
[m3/h]Rodzaj przestrzeni

Pomieszczenia robocze:

8…10-*lżejsze

5…6-*gęste

Instalacje nadciśnieniowe 
przeciwkurzowe nadbudowy:

8…15-Piekarnia

20…30-

Duże kuchnie w restauracjach, 
hotelach i kantynach (srednio
duże)

Przy wysokości 
pomieszczenia 3-4 m, 
gdy większa to 30% 

mniej

5…10-Garaże

W lecie…5010…15-Wyświetlarnia rysunków

15…25-
Urządzenie do usuwania mgły w 
pomieszczeniach wilgotnych

10…20-Farbialnie

10…15-Magiel parowy

8…12-Prasowalnie

15…25-Pralnie

5…20-Wytwórnie filmów

5…10-Mównice

Zależnie od ciepła 
doprowadzanego od 

lamp. Wymagany bilans

4…6…8-Stacje nadawczo-odbiorcze

5…10-Centrala telefoniczna

8…15-Sala pomiarowa i prób
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Skuteczność chłodzenia
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Dobór chłodzenia

Ok. 10 wymian powietrza na godzinę

+ 10 000 m3 na na każde 10kW ciepła w budynku

2m2/10000m3 (drzwi, okna, bramy, klapy/okna 
dymowe) lub wentylatory 1/1 
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Chłodzenie lokalne

Zastosowania

- parki maszynowe

- linie produkcyjne

- duże kubatury

- wszędzie tam gdzie chłodzenie całej kubatury 
jest nieopłacalne lub niemożliwe
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Klimatyzery ewaporacyjne

Cechy :
• Zużywają do 90% mniej energii  niż konwencjonalna 

klimatyzacja.
• Niski koszt instalacji 

koszt chłodzenia = koszt ewaporacji - koszt wentylacji 

• Idealne dla alergików
• Czyste powietrze - syndrom zamkniętego budynku
• Praktycznie nie trzeba czyścić kanałów wentylacyjnych
• Bezpieczne dla środowiska (10 razy mniej CO2, mniejsze 

zużycie energii elektrycznej i wody ! - chłodnie kominowe)
• Olejki zapachowe – marketing zapachowy
• Brak bakterii Legionelli
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Podział klimatyzerów BREEZAIR

- Przenośne: EA 120 SVM
- Stacjonarne: wentylator osiowy – TBA,
wentylator promieniowy – EXH, EA, RPA

EA 120 SVM

TBA

EXH
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Jednostka mobilna
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TBA
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ICON EXH
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Przykłady zastosowań
Fabryka produktów z
tworzyw sztucznych

Fabryka samochodów Fabryka słodyczyFabryka słodyczy

DrukarniaDrukarnia MagazynMagazyn Centrum Centrum DytrybucjiDytrybucji
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Typoszereg klimatyzerów posiada wydajność 
od najmniejszej 4000 m3 /h 
do wydajności 40000 m3 /h 

Są idealnym rozwiązaniem w:
-plenerze, np. namioty wystawowe, biesiadne , ogródki 
piwne.
-obiektach sportowych, kortach tenisowych.
-magazynach.
-szklarniach.
- garażach.
-obiektach handlowych.
-obiektach hodowlanych, stajniach, owczarniach, 
fermach. 


