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Je vám horko, nebo zima? Pořiďte si klimatizaci!
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Co si představíte pod pojmem klimatizace? Přenosné nebo nástěnné zařízení k chlazení
interiéru, případně nehospodárný doplňkový zdroj tepla? Pak máte pravdu jen zčásti.
Díky rychlému rozvoji této technologie ji můžete bez obav využít také k energeticky
úspornému vytápění a zajištění čistého vzduchu v domácnosti. A to je při dnešních
cenách energií opravdu neocenitelné. Dobrým příkladem jsou ekologické klimatizace
AIR a AIR PLUS s energetickou třídou topení A+ a systémem zdravotních filtrů.
Malý pomocník v boji s energetickou krizí
Bojíte se roztočené inflační spirály a rychle rostoucích cen energií, jejichž pokles je zatím
v nedohlednu? Na rozsáhlejší stavební úpravy nebo instalaci tepelného čerpadla
s fotovoltaikou nemáte dostatek financí? Pak si pořiďte moderní klimatizaci. Ta pracuje na
stejném principu jako tepelná čerpadla systému vzduch-vzduch, a proto ji můžete využít
v zimní i letní sezóně k chlazení, nebo ohřevu vzduchu uvnitř budovy. A při správném
nastavení vám nehrozí nachlazení ani přehřátí organismu. Stačí dodržovat pravidlo 5 °C –
nenastavujte svou klimatizaci na teplotu o více než 5 stupňů nižší, než činí aktuální venkovní
teplota ve stínu.
Ochraňte svůj rodinný rozpočet
Jaké jsou výhody klimatizace? Poměrně nízká pořizovací cena, možnost rychlé změny teploty,
levný provoz (a to především v podmínkách energeticky úsporného domu) a zajištění

příjemného prostředí ve vaší domácnosti. Věnujte však zvýšenou pozornost jejímu správnému
umístění a nastavení teploty či proudu vzduchu, abyste předešli nachlazení nebo ,ofouknutí´.
Optimálně nastavená klimatizace nemá mrazit, ale plynule snižovat vysoké teploty, zvyšovat
ty nízké, případně celkově regulovat vnitřní klima. Pokud je navíc doplněná o účinné filtry, které
zabraňují usazování prachu a pylu a tvorbě plísní, zajistí vám opravdu komfortní pocit z vašeho
domova.
Klimatizace AIR typu split
Zdravé vnitřní prostředí vám zajistí účinná a tichá klimatizace AIR typu split, která zahrnuje
venkovní invertorovou jednotku a vnitřní nástěnnou jednotku s prosvětleným displejem k řízení
proudu vzduchu a rychlosti ventilátoru. Díky invertorové technologií regulace kompresoru,
která plynule reguluje otáčky i výkon, ji můžete nechat zapnutou celý den a neřešit nárazové
ochlazování a přitápění interiéru. Budete se cítit lépe a výrazněji ušetříte. Pravidelné vypínání
a zapínání zařízení totiž vede ke zbytečným energetickým ztrátám.
Klimatizace AIR PLUS typu multisplit
Nedokážete se domluvit na optimální teplotě? Přete se kvůli dvěma stupňům? Už nemusíte.
S klimatizací AIR PLUS typu multisplit můžete úsporně a rychle chladit více místností naráz:
na jednu venkovní jednotku totiž napojíte až čtyři vnitřní. Každý člen domácnosti si tak bude
moci upravit teplotu podle svých potřeb. Dbejte však na správný výběr vhodných výkonových
variant. Nedostatečně výkonná klimatizace totiž neposkytuje potřebný komfort, naopak
naddimenzovaná klimatizace je spojená se zbytečně vysokými provozními náklady.
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