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WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Instalacja i przeglądy klimatyzatorów typu split
Stefan Reszewski

Choć wydawałoby się, że instalacja klimatyzatorów typu split to stosunkowo proste przed-
sięwzięcie, nierzadko popełniane są przy tym błędy, które skutkują niezadowoleniem klien-
tów. Dlatego warto przypomnieć najważniejsze zasady w tym zakresie – uniwersalne dla 
szerokiej grupy tych urządzeń, zwracając jednocześnie uwagę na możliwe problemy.

Przed montażem

Na pierwsze problemy można się natknąć już 
na etapie doboru klimatyzatora do konkret-
nego obiektu. Istotne informacje, które trzeba 
wówczas uzyskać od klienta, powinny pozwolić 
na określenie bilansu zapotrzebowania na moc 
chłodniczą klimatyzatora. Dane dotyczące cał-
kowitej mocy chłodniczej i mocy jawnej klima-
tyzatorów znajdziemy w katalogach urządzeń. 
Oba pojęcia są ważne, ponieważ mają związek 
z warunkami panującymi w obiekcie, w którym 
klimatyzator ma być zainstalowany. Nie wolno 
ich traktować zamiennie, bo błędna interpretacja 
może prowadzić do niedowymiarowania urzą-
dzenia i nieporozumień na linii instalator – użyt-
kownik. Klient nie musi rozróżniać tych pojęć, 
natomiast będzie oczekiwał obniżenia tempe-
ratury powietrza, a skuteczność działania klima-
tyzatora sprawdzi przez pomiar zwykłym termo-
metrem. Często nie wie, że oprócz temperatury 
ważna jest wilgotność powietrza w pomieszcze-
niu i może mieć odczucie, że urządzenie pracu-
je ze zbyt małą mocą. Zwykle obawy te nie są 
uzasadnione, a odczucia użytkownika wynikają 
z zysków wilgoci, które mogą pojawiać się incy-
dentalnie.

! Zadaniem instalatora jest wyjaśnienie 
użytkownikowi, że jawna moc chłodni-

cza urządzenia może się zmieniać wraz z wil-
gotnością względną powietrza w pomieszcze-
niu. Im więcej jest zysków wilgoci, tym więcej 
mocy chłodniczej będzie kierowane na osu-
szanie powietrza, a mniej na chłodzenie.

W przypadku klimatyzatorów typu split właści-
wie nie ma szans na uzyskanie efektu chłodzenia 
powietrza bez jego osuszania, ponieważ tem-
peratura ścianki chłodnicy (parownika) powie-
trza, która mieści się w zakresie od 2 do 10°C, 

 jest znacznie niższa niż temperatura punktu rosy 
dla powietrza znajdującego się w pomieszcze-
niu. Wobec tego bezpiecznym rozwiązaniem jest 
dobór klimatyzatora na podstawie mocy jawnej, 
a inaczej mówiąc – mocy odczuwalnej. Dobór 
klimatyzatora według mocy całkowitej będzie 
prowadzić do jego niedowymiarowania.

Przed realizacją zamówienia istotną sprawą 
jest także przeprowadzenie wizji lokalnej pod 
kątem usytuowania jednostki zewnętrznej 
klimatyzatora. Nie zawsze miejsce wskazane 
przez klienta nadaje się bowiem do tego celu 
ze względu na emisję hałasu przez urządze-

nie, zanieczyszczenie powietrza, które chło-
dzi skraplacz, czy nasłonecznienie. Instalator 
powinien wtedy uświadomić inwestorowi, 
że np. zanieczyszczenie powietrza pyłkami oraz 
nasłonecznienie jednostki zewnętrznej będą 
skutkować zmniejszeniem mocy chłodniczej 
oraz zwiększoną konsumpcją energii elek-
trycznej. Inny problem to zbyt mało miejsca 

na instalację jednostki zewnętrznej, co utrudnia 
lub nawet uniemożliwia prace serwisowe i kon-
serwatorskie. Minimalne odległości jednostki 
zewnętrznej od poszczególnych ścian budyn-
ku, zalecane przez jednego z producentów, 
to A = B = D = 25 cm, C = 50 cm (rys. 1). Sugeru-
je się jednak znaczne zwiększenie odległości D, 

przynajmniej do 50 cm, aby możliwe było 
sprawne czyszczenie skraplacza, a także odle-
głości A – do 50 cm, ponieważ z tej strony znaj-
dują się serwisowe przyłącza chłodnicze.
Trzeba również poinformować inwestora, 
że montaż klimatyzatora wymaga odpowied-
niego przyłącza elektrycznego i zabezpieczenia. 
Część klimatyzatorów bez regulacji prędkości 
obrotowej sprężarki ma na tyle duży prąd roz-
ruchowy, że zabezpieczenie elektryczne powin-
no mieć charakterystykę typu C. Inwestor musi 
zadbać o to, aby klimatyzator miał osobne zabez-
pieczenie elektryczne.

Potrzebne narzędzia

Zestaw narzędzi, które instalator powinien 
mieć do dyspozycji podczas montażu klima-
tyzatora, przedstawia rys. 2. Lista nie jest pełna, 
a podstawowy zestaw uzupełniają narzędzia 
pomiarowe: termometr trzykanałowy, higro-
metr, anemometr lub termoanemometr, sta-
cja do odzysku czynników chłodniczych, butla 
dwuzawodowa do przechowywania odzyska-
nego czynnika chłodniczego, podstawowe 
narzędzia budowlane (wiertarki, młotowiertar-
ka, wiertarko-wkrętarka, myjka ciśnieniowa) itd. 

W przypadku klimatyzatorów typu split właściwie nie ma szans na uzyskanie 
efektu chłodzenia powietrza bez jego osuszania. Wobec tego bezpiecznym 

rozwiązaniem jest dobór klimatyzatora na podstawie mocy jawnej, 
a inaczej mówiąc – mocy odczuwalnej.

1. Przykładowe, minimalne odległości jednostki zewnętrz-
nej klimatyzatora od przegród budowlanych
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Dobrze jest również mieć zapasowy komplet 
kluczowych narzędzi chłodniczych, takich jak: 
zestaw manometryczny, węże chłodnicze, ter-
mometr czy pompa próżniowa.

Wykonanie instalacji

W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych, jak 
również chłodniczych zalecane jest wykonanie 
instalacji z rur miedzianych przeznaczonych 
do chłodnictwa i czynników z grup CFC, HCFC, 
HFC i HC, spełniających normę EN 12735. Spe-
cjalnie do klimatyzatorów typu split są ofe-
rowane miękkie rury miedziane z izolacją. 
Bardzo ułatwiają one pracę, ale tylko wtedy, 
gdy rurociągów nie trzeba skracać. Podczas 
wizji lokalnej dobrze jest więc uwzględnić ten 
aspekt i dokładnie określić długość rurociągów. 
W miarę możliwości powinno się też unikać 

dodatkowych połączeń rurociągów, a jeżeli jest 
to konieczne, należy wykorzystać technikę luto-
wania twardego.

Lutowanie. Przed połączeniem rury trze-
ba starannie obradować i oczyścić czyścikiem 
do rur. Lutowanie wykonuje się lutami srebrnymi 
o zawartości srebra od 1,5% do 45%. Zasadą jest, 
że wraz ze wzrostem odpowiedzialności instala-
cji używa się lutów z coraz większą zawartością 
srebra. Wszelkie połączenia lutowane powin-
ny być wykonane w atmosferze azotu, aby nie 
dopuścić do tworzenia się zgorzeli na wewnętrz-
nej powierzchni rury.
Przedmuchanie, zamknięcie i próba ciśnie-
niowa. Po zmontowaniu instalacji, ale przed 
zaizolowaniem przewodów, powinno się prze-
prowadzić następujące czynności:

przedmuchać rurociągi suchym azotem,⚫⚫

zamknąć instalację,⚫⚫
napełnić ją azotem do ciśnienia zalecane-⚫⚫
go przez producenta dla próby ciśnieniowej 
(jeżeli producent go nie podaje, zalecane jest 
20 bar), po czym pozostawia instalację na 24 
godziny.

Po napełnieniu instalacji warto odnotować tem-
peraturę otoczenia rurociągów, aby podczas 
kontroli po 24 godzinach wykluczyć ewentualny 
spadek ciśnienia wynikający ze zmiany tempera-
tury otoczenia.
Ponieważ większość klimatyzatorów typu Split 
jest już wstępnie napełniona czynnikiem chłod-
niczym, który zwykle znajduje się w jednostce 
zewnętrznej, próba ciśnieniowa dotyczy insta-
lacji wykonanej przez instalatora i ewentualnie 
jednostki wewnętrznej.

Wykonanie próżni. Po upewnieniu się co do 
szczelności instalacji należy wykonać próżnię 
za pomocą dwustopniowej pompy próżnio-
wej. Poprawna próżnia w instalacji klimatyzatora 
to 0,30-0,46 mbar (do 350μ). Odpowiednio głę-
boka próżnia ma na celu usunięcie resztek gazów 
niekondensujących oraz pary wodnej. Niestety, 
w przypadku zanieczyszczenia rurociągów wodą 
wykonanie próżni nie gwarantuje całkowitego 
jej usunięcia i konieczne jest wypłukanie układu 
suchym azotem, którego zadaniem jest jej zaab-
sorbowanie. To, czy operacja usuwania wody 
zakończyła się sukcesem, można sprawdzić jedy-
nie wykonując ponownie próżnię i ponownie 
wprowadzając suchy azot. Podczas wykonywania 
próżni woda zestala się i dopiero po wprowa-
dzeniu azotu można usłyszeć pękanie kryształów 
lodu. Dlatego często zaleca się, aby instalatorzy 
mieli do dyspozycji stetoskop lekarski.

! Doświadczenie przekonuje, że nie 
zawsze jest możliwy montaż klimatyza-

tora lub wykonanie prac serwisowych 
na otwartej instalacji. Bardzo dużym ograni-
czeniem są warunki pogodowe: deszcz wła-
ściwie wyklucza wykonywanie instalacji 
chłodniczej.

Izolacja przewodów i napełnienie czynnikiem 
chłodniczym. Gdy uzyska się pożądany poziom 
próżni, można zaizolować przewody, a następnie 
otworzyć serwisowe zawory odcinające przy jed-
nostce zewnętrznej. Czynnik chłodniczy wypełni 
instalację i jednostkę wewnętrzną.
Informacje dotyczące napełnienia jednost-
ki powinny znajdować się na jej tabliczce zna-
mionowej. Dość często ze względu na długość 

Klucz do rury typu stilson 
(minimalna wielkość nominalna 
2 ½”)

Gratownik do rur miedzianych

Klucz francuski regulowany Ekspander do rur miedzianych

Śrubokręt płaski
Zestaw do spawania 
tlen/propan

Śrubokręt krzyżakowy
Butla z azotem do kontroli 
obiegu

Śrubokręt torx
Pompa próżniowa dużej 
wydajności

Giętarka do rur miedzianych
Zestaw manometryczny 
z wężami (r410a)

Obcinarka do rur miedzianych
Czynnik chłodniczy 
dostosowany do jednostki 
(r410a)

Klucz zapadkowy dwustronny Waga elektroniczna

Tester elektroniczny 
z miernikiem cęgowym

Elektroniczny wykrywacz 
nieszczelności 

2. Podstawowy zestaw narzędzi koniecznych przy instalacji klimatyzatorów typu split
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przewodów instalacji konieczne jest jednak uzu-
pełnienie napełnienia (dane podane są w instruk-
cjach producentów). Jeżeli jednostka napełnio-
na jest substancją azeotropową, taką jak R410a, 
R407C lub podobną, stanowiącą mieszaninę 
trzech czynników chłodniczych, można wpro-
wadzić tylko czynnik w postaci ciekłej. Bardzo 
poważnym błędem jest uzupełnienie takiego 
napełnienia parą, ponieważ prowadzi to do zmia-
ny jego składu. Jedynym ratunkiem jest wtedy 
usunięcie całego napełnienia, oddanie czynnika 
do regeneracji i wprowadzenie do obiegu nowe-
go napełnienia.

Pomiary po uruchomieniu 
i diagnoza instalacji

Podczas kontroli parametrów pracy klimatyzato-
ra po jego uruchomieniu należy sprawdzić:

natężenie prądu pracy sprężarki;⚫⚫
wartość ciśnienia skraplania i parowania;⚫⚫
temperaturę przegrzanych par na wysokości ⚫⚫
czujnika zaworu rozprężnego (dla klimaty-
zatorów wyposażonych w takie urządzenie); 
powinna być ona wyższa o 4-8 K od tempera-
tury odparowania (rys. 3);
temperaturę cieczy dostarczanej do zaworu ⚫⚫
rozprężnego; powinna być ona niższa o 2-10 K 
od temperatury skraplania (rys. 4);
temperaturę powietrza na wlocie i wylocie ⚫⚫
skraplacza;

temperaturę powietrza na wlocie i wylocie ⚫⚫
jednostki wewnętrznej (parownika);
wilgotność względną na wlocie i wylocie jed-⚫⚫
nostki wewnętrznej;
średnią prędkość strumienia powietrza (po - ⚫⚫
miar przy użyciu anemometru).

Po uzyskaniu danych z pomiarów można z łatwo-
ścią oszacować moc rozwijaną przez klimatyza-
tor, gdy wyniki podstawi się do zależności:

Q. = m. p · Δi = V. p · ρ · Δi = w · A · ρ · Δi (1)
gdzie:
m. p – strumień masowy przepływającego powie-
trza przez parownik lub skraplacz [kg/s],
V. p – strumień objętościowy powietrza przepły-
wającego przez parownik lub skraplacz [m3/s],
w – prędkość powietrza przepływającego przez 
parownik lub skraplacz [m3/s],
A – pole przekroju kanału, przez który przepływa 
powietrze [m2],
ρ – gęstość powietrza napływającego do parow-
nika lub skraplacza [kg/m3],
Δi – różnica entalpii powietrza przed i za wymien-
nikiem [kJ/kg],
Q. – moc chłodnicza [kW].

Punkty charakterystyczne do 
diagnostyki. Na rys. 6 zostały 
przedstawione graficznie punk-
ty charakterystyczne, które 
służą do pełnej diagnostyki każ-
dej pracującej instalacji chłod-
niczej, w tym również z klima-
tyzatorem typu split. W każdym 
z tych punktów kontroli podle-
gają odpowiednie parametry:

punkt 1” ⚫⚫ – strona niskoci-
śnieniowa instalacji; parame-
try do kontroli:
–  ciśnienie parowania (p

o
), 

odpowiadające tempera-
turze parowania, mierzone 
na wyjściu z parowacza;

–  temperatura na wysoko-
ści umieszczenia czujnika 
zaworu termostatyczne-
go (T

svlp
);

punkt 1⚫⚫  – strona niskoci-
śnieniowa instalacji; parame-
try do kontroli:
–  ciśnienie ssania sprężarki 

(p
ss
) ≈ ciśnienie parowania 

(p
o
). Parametr ten uwzględ-

nia opory przepływu pary 

Tabela 1. Wartości charakterystyczne ciepła przemian 
fazowych oraz ciepła właściwego powietrza i wody

Parametr Wartość

ciepło właściwe powietrza 1,05 kJ/kgK

ciepło właściwe wody 4,19 kJ/kgK

ciepło zamarzania wody 333 kJ/kg

ciepło przemiany parowania 
i skraplania wody

2500 kJ/kg

ciepło utajone przemiany fazowej 
resublimacji oraz sublimacji dla wody

2833 kJ/kg

3. Pomiar temperatury przegrzania par na wysokości 
czujnika zaworu rozprężnego

5. Odwzorowanie przemiany chłodzenia z osuszaniem

4. Pomiar temperatury przechłodzenia cieczy na wyjściu 
z jednostki zewnętrznej

w rurociągu ssawnym, a jego pominięcie 
przy doborze sprężarki jest jedną z zasad-
niczych przyczyn problemów eksploatacyj-
nych. Dobierając sprężarkę tylko na podstawie 
zakładanej temperatury parowania, naraża-
my się na jej niedowymiarowanie, zwłaszcza 
w przypadku długich rurociągów ssawnych;

–  temperatura par na ssaniu sprężarki (T
ss
), 

uwzględniająca przegrzanie wprowadzone 
przez zawór rozprężny oraz przegrzanie par 
w rurociągu ssawnym;
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6. Odwzorowanie obiegu ziębienia wraz z symbolicznym rozmieszczeniem urządzeń

7. Odwzorowanie obiegu ziębienia przy temperaturach projektowych początkowych oraz zmiana po zakłóceniu pracy instalacji

punkt 2⚫⚫  – strona wysokociśnieniowa instalacji, 
tłoczna strona sprężarki; parametry do kontroli:
–  ciśnienie tłoczenia (p

svhp
) ≈ ciśnienie skra-

plania (p
k
);

–  temperatura przegrzanej pary po tłocze-
niu (T

svhp
);

punkt 3’ ⚫⚫ – strona wysokociśnieniowa insta-
lacji, zbiornik ciekłego ziębnika – urządzenie 
separujące fazę ciekłą od parowej; parametry 
do kontroli:
–  ciśnienie skraplania (p

k
), odpowiadające 

temperaturze skraplania, która jest jednym 
z podstawowych parametrów koniecz-
nych do określenia przy projektowaniu. 

Ciśnienie to uwzględnia opór hydraulicz-
ny skraplacza;

punkt 3⚫⚫  – linia cieczowa; parametry do kontroli:
–  ciśnienie ciekłego ziębnika na wlocie 

do elementu rozprężnego (p
sub

) ≈ ciśnienie 
skraplania (p

k
). Jest to parametr uwzględ-

niający opór całej linii cieczowej zawierają-
cej opory liniowe i miejscowe rurociągów 
oraz opory na armaturze i automatyce 
chłodniczej;

–  temperatura przechłodzonej cieczy do- 
prowadzanej do elementu rozprężnego 
(T

sub
). To jeden z głównych parametrów 

doborowych elementu rozprężnego. 

Wpływa również na stopień suchości 
czynnika chłodniczego doprowadzane-
go do parowacza – wykorzystanie linii 
nasycenia.

Dodatkowo należy sprawdzić parametry, które 
mają wpływ na odwzorowywane parametry 
obiegu ziębienia, w tym:

temperaturę otoczenia wymienników ciepła, ⚫⚫
sprężarki, armatury chłodniczej oraz rurocią-
gów;
przepływ powietrza lub cieczy przez wymien-⚫⚫
niki ciepła.

Wszystkie te informacje są konieczne, aby oce-
nić działanie instalacji chłodniczej oraz traf-
ność przyjętych założeń projektowych (dotyczy 
to także diagnostyki serwisowej).

Eksploatacja i zjawisko 
samoregulacji

Zjawisko samoregulacji może powodować wiele 
niepożądanych zmian w działaniu instalacji 
chłodniczej. Poniżej przedstawiam przypadek, 
który jest najczęstszą przyczyną awarii klimaty-
zatorów.
Niekontrolowany wzrost ciśnienia skraplania 
często jest wynikiem błędnych założeń pro-
jektowych dotyczących temperatury otoczenia. 
Rysunki 7-9 pokazują symulację pracy instalacji 
chłodniczej w warunkach projektowych (praca 
prawidłowa) oraz właśnie po zmianie tempera-
tury otoczenia. Do symulacji wykorzystano jeden 
z najpopularniejszych, programów wspomaga-
jących projektowanie instalacji chłodniczych. 
Symulowanym zakłóceniem był wzrost tempe-
ratury powietrza chłodzącego skraplacz o 6 K. 
Na skutek tej zmiany przy stałej wydajności obję-
tościowej sprężarki można się spodziewać:

wzrostu temperatury skraplania o podobną ⚫⚫
wartość,
spadku masowego strumienia czynnika chłod-⚫⚫
niczego realizującego obieg ziębienia,
wzrostu zapotrzebowania na moc do napędu ⚫⚫
sprężarki,
wzrostu temperatury par na tłoczeniu sprężarki,⚫⚫
wzrostu stopnia suchości czynnika dostarcza-⚫⚫
nego do parownika,
nieznacznego wzrostu temperatury parowania.⚫⚫

Skutkiem tego jest:
zmniejszenie dostępnego efektu ziębienia ⚫⚫
o 8% (w omawianym przypadku) oraz COP,
wzrost temperatury (T⚫⚫

svhp
),

wydłużony czas pracy instalacji,⚫⚫
nieosiąganie zadanej temperatury w pomiesz-⚫⚫
czeniu.
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Bardzo groźny dla instalacji jest wzrost tem-
peratury na tłoczeniu, czemu może towarzy-
szyć zniszczenie właściwości smarnych oleju. 
Bez trudu można również wyobrazić sobie 
zakłócenia dające podobny efekt: zabrudzona 

powierzchnia wymiany ciepła skraplacza, awa-
ria wentylatora, umieszczenie jakiegoś źró-
dła ciepła w pobliżu skraplacza, napór wiatru 
na skraplacz od strony wylotowej strugi powie-
trza itd.

10. Zalecenia dotyczące mycia skraplaczy z użyciem myjki ciśnieniowej

8. Parametry projektowe – początkowe

9. Parametry po zakłóceniu pracy
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Nasza strona internetowa
•  aktualności z branży
•  zapowiedzi publikacji
•  informacje o szkoleniach 
•  prezentacje realizacji
•  newsletter www.polskiinstalator.com.pl

! Instalator powinien przekonać inwesto-
ra, że klimatyzatory wymagają regular-

nych przeglądów serwisowych i prac konser-
watorskich. Podstawową sprawą jest 
zadbanie o czystość powierzchni wymiany 
ciepła skraplacza i parowacza.

Zwykle przegląd serwisowy wraz z myciem 
wymienników należy wykonywać minimum raz 
w roku, choć przy większym zanieczyszczeniu 
powietrza częstotliwość mycia wymienników 
trzeba zwiększyć. Warto też pamiętać, że nawet 
tak banalna czynność jak mycie, jeśli nie wykona 
się jej w odpowiedni sposób, może być przyczy-
ną uszkodzenia urządzenia. Na rys. 10 przedsta-
wiono uniwersalne zalecenia dotyczące sposo-
bu mycia wymienników ciepła – w szczególności 
skraplaczy. Mycie oczywiście nie może się odby-
wać podczas jego pracy, aby na powierzchni 
wymiany ciepła nie odłożył się kamień kotłowy 
z wody. W uzasadnionych przypadkach, przy 
podejrzeniu nieszczelności, należy posłużyć się 
stacją odzysku czynnika chłodniczego i wagą, 
aby skontrolować napełnienie.  ■
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