
Általános információk és üzleti feltételek 

Az inverter technológia 

Ma a legkorszerűbb és legtakarékosabb kompresszoros vezérlés. A DC inverteres 

berendezések biztosítják az alacsony zajszintet, az optimális hűtést és a magas 

hatásfokot. 

Működése 

Ezekben a klímaberendezésekben egy fordulatszám-szabályozott kompresszor biztosítja 

a hűtést. Ezt a fordulatszámot a vezérlő panel szabályozza a szükséges fordulatra úgy, 

hogy ez mindig a legoptimálisabb hűtést biztosítsa. Képes a teljesítményének kevesebb, 

mint felével üzemelni. Azonban, ha a hűtött helyiség hőterhelése emelkedik, akkor csak 

rövid ideig képes a 130%-os teljesítmény leadásra. Ezzel a vezérlési technikával 

megakadályozható az indításkor fellépő nagy áramlökés, és így akár 44%-os energia 

megtakarítást is hozhat a hagyományos klímaberendezésekhez képest. 

Nagy előnye még az inverteres klímának, hogy egyenletesen tartja a szoba hőmérsékletét 

és nem lép fel a túlhűtés vagy túlfűtés jelensége (a beállított hőmérséklettől való eltérés, 

ami abból adódik, hogy a beltéri egységhez a szükségesnél több hűtőközeg kerül és ez 

még akkor is áramlik, amikor a kompresszor már áll). 

A korszerű inverteres klímaberendezések képesek gazdaságosan -10; - 15 C°-os külső 

hőmérsékletig fűtésre is. 

Hagyományos ( ,,On-Off") klímaberendezések működése 

A beltéri egységben elhelyezett vezérlőpanel kapcsolja a kompresszort maximális 

teljesítményen. 

Ez a fordulat állandó és nem szabályozott. Amikor a beállított értékhez ér a hőmérséklet, 

akkor a vezérlő panel megállítja a kompresszort. Ekkor, ha közelebb hajolnánk a beltéri 

egységhez még halk susogó hűtőközeg áramlási hangot hallanánk. (Egy egyszerű 

hűtőszekrénynél is hallható ez a hang a kompresszor megállása után.) Ezt a jelenséget 

nevezzük túlhűtésnek. Az egyik jelentős veszteség itt keletkezik a hagyományos 



klímáknál. Fűtésre csak 5-7 Celsius fokos külső hőmérsékletig lehet használni. Ez alatt már 

igen gyenge lesz a hatásfoka.  

Hátrány még ezeknél a készülékeknél, az induláskor fellépő nagy áramfelvétel. Ez lehet a 

készülék adatlapján megadott (áramfelvétel: XY Amper) érték többszöröse is egy 

pillanatra. 

Ezt Ön hogyan veszi észre? 

Megvan a szuper klímaberendezés és kezdenénk a próbát, ám kiderül, hogy a szobában 

vagy akár a lakásban alacsony a biztosíték értéke, és ahogy mondani szokták " leveri a 

biztosítékot". 

Ezen berendezések ára általában alacsonyabb az inverteres készülékekhez képest és ma 

már nem is forgalmazzák őket. 

Ablakklíma 

Előnye, hogy nem kell klímaszerelő szakember a beüzemeléséhez. Csak be kell rakni a 

megfelelő nyílásba. 

Hátránya, hogy jelentős zajterheléssel ajándékozza meg a környezetében lévőket. 

Alkalmazási területe inkább ipari felhasználás, mint otthoni. 

Mobilklíma 

Jól hangzik. Mobil, tehát oda viszem, ahol éppen tartózkodom, gondolná az 

ember. Sajnos azonban ez nem így működik. 

Ennek a klíma fajtának a legelterjedtebb változata az, amihez még a csomagolásban 

adnak egy 100-120 mm átmérőjű csövet, amit ki kell vezetni a falon vagy ablakon. Innen 

kezdve a mobilitás már elveszett. Magas a zajszintje, és ez a fránya berendezés azt a teret 

foglalja, amiből mindenütt kevés van: a padlót. 

Split klíma 



Előnye, hogy nagyon halk és jó hatásfokon működik. A három fő típus közül a Split 

rendszer az általunk ajánlott alternatíva. Miért? Sokkal csendesebb üzemű, mint bármely 

más típus és a fejlesztések ezekre a rendszerekre fókuszálnak. 

Hogyan jelenik ez meg az Ön által választott berendezésben? 

Évekkel ezelőtt még ritkaság volt egy inverteres klímaberendezés. Az ára is igen 

drága volt. Mai viszonylatban már a sokadik átdolgozott inverteres szériákat gyártják, 

melyek már árban, valamint energiatakarékosságban is egyre kedvezőbbek. 

Kezdetekben, ha az ember klímáról beszélt, akkor mindenki egy fehér beltéri dobozra 

gondolt, amin viszonylag jól megállt a por. Mai világban már szuper keskeny és hihetetlen 

színvilágban találhat magának klímaberendezést. Emellett még akár képkeretként is 

működhetnek egyes típusok. 

Kezdetekben voltak a durva szűrővel ellátott klímaberendezések. Ami megfogta a 

nagyobb szennyeződéseket. Ma már szinte fel sem lehet sorolni milyen 

szűrőkombinációk léteznek. A fenti vívmányok az elmúlt évtizedek hozománya. Ezért 

mondható, hogy ez a fajta klíma a legjobb megoldás hűtési feladatokra. 

Üzleti feltételek 

1. Személyesen átveheti berendezését raktárunkban és itt készpénzben fizetheti a 

számláját. 

2. Mi szállítjuk ki Önnek a klímaberendezést és szakembereink beüzemelik azt. Ekkor a 

munka végeztével számla ellenében helyszínen fizetheti ki készülékét. 

3. Lehetőség van számlára történő átutalásos fizetésre. 

 


