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Klimatizácia 

V tomto článku si v krátkosti povieme základné veci o klimat izáciách. Vysvetlíme hlavné 
dôvody, pre čo sa oplatí do klimatizácie investova ť, čo od toho o čakávať, ako správne 
postupova ť a na čo si dáva ť pozor. 
 
Čo je klimatizácia ? 
 
Je to tepelné čerpadlo systému vzduch – vzduch, ktoré pomocou chla diaceho okruhu 
obsahujúceho kompresor, výmenníky tepla, chladivo, atď., upravuje kvalitatívne parametre 
vzduchu, najmä teplotu a vlhkos ť v uzatvorených priestoroch.  
 
Na čo môžem klimatizáciu využi ť ? 
 
- vykurovanie  
- chladenie  
- zníženie vlhkosti  
- prevetrávanie (cirkulácia vzduchu s jeho čistením) 
 
Poznámka: 
Možnos ť vykurovania klimatizáciou je často u laickej verejnosti nepoznaná, ale z h ľadiska 
priemernej vonkajšej teploty po čas celého roka, je takéto využitie klimatizácie cen né 
nieko ľkonásobne viac ako chladenie. V našich zemepisných podmienkach, je vykurovacie 
obdobie po čas roka omnoho dlhšie ako obdobie horú čav.  
 
Ako delíme klimatizáciu pod ľa účelu použitia ? 
 
- štandardná splitová klimatizácia – prevádzkový ro zsah vykurovania / chladenia od -15°C do 
+45°C. V prípade vykurovania je nutné externé zálož né vykurovanie (napr. el. konvektor) pre 
extrémne nízke vonkajšie teploty (doplnkový výkon o d vonkajšej teploty cca. -7°C).   
 
- splitová klimatizácia pre celosezónne vykurovanie  - prevádzkový rozsah vykurovania / 
chladenia od -25°C do +45°C. Aj pri vonkajšej teplo te -15°C disponuje plným vykurovacím 
výkonom, má zabezpe čenú ochranu pred nam ŕzaním vonkajšej jednotky a nie je potrebný 
žiadny externý záložný zdroj vykurovania.  
 
- splitová klimatizácia pre nepretržitú prevádzku –  môže pracova ť 365 dní v roku, 24 hodín 
denne. Napríklad celoro čné chladenie serverovní alebo technologického vybav enia. 
 
- mobilná štandardná klimatizácia – kompaktné zaria denie (všetko v jednom), ur čené najmä na 
dočasné núdzové použitie (najmä chladenie) s nutnos ťou vývodu vzduchu do exteriéru.  
 
Z čoho splitová klimatizácia pozostáva ? 
 

A) Z jednej vonkajšej jednotky a jednej vnútornej j ednotky s ovláda čom  
– splitové prevedenie 

B) Z jednej vonkajšej a viacerých vnútorných jednot iek s ovláda čmi (naj častejšie 2 až 5)  
– multisplitové prevedenie (každá vnútorná jednotka  má samostatné ovládanie) 

C) Prepájacieho potrubia naplneného chladivom – izo lované medené potrubie medzi 
vonkajšou jednotkou a vnútornou jednotkou, resp. vn útornými jednotkami. 

D) Príslušenstva – potrubie odvodu kondenzátu, silo vé káble, komunika čné káble a pod. 
 
Poznámka: 
Pri chladení klimatizáciou sa vytvára kondenzát na vnútornej jednotke a pri vykurovaní 
klimatizáciou sa vytvára kondenzát na vonkajšej jed notke. 
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Aké sú prevedenia vnútorných splitových jednotiek ?  
 
- nástenné prevedenie (osadenie na stenu) 
- pod stropné prevedenie (osadenie pod strop) 
- pod stropné kazetové prevedenie (osadenie do SDK podh ľadovej konštrukcie, kaziet) 
- parapetné prevedenie (osadenie po okenný parapet)  
- kanálové prevedenie (osadenie pod strop, do SDK p odh ľadovej konštrukcie s napojením na 
rozvody vzduchu) 
 
Aké základné parametre by mala sp ĺňať moderná klimatizácia ? 
 
- invertorové prevedenie – invertor je plynulá modu lácia výkonu kompresora. Týmto spôsobom 
kompresor prispôsobuje svoj výkon aktuálnej požiada vke na chladenie alebo vykurovanie, čím 
dochádza k významnému šetreniu prevádzkových náklad ov. Zhruba na úrovni 30 – 50% vo či 
zariadeniu On – Off. Taktiež sa minimalizuje po čet štartov kompresora, čím sa pred ĺži jeho 
životnos ť. 
 
- ekologické chladivo R32 – nové chladivo, ktoré má  len tretinový dopad na životné prostredie 
v porovnaní s chladivom R410A (pri zachovaní, resp.  zlepšení ú činnosti). Nako ľko je to 
jednozložkové chladivo (chladivo R410A je dvojzložk ové), jeho dop ĺňanie je jednoduchšie. 
 
- minimálna energetická trieda pri vykurovaní / chl adení A+ / A++ - na energetickom štítku 
vonkajšej klimatiza čnej jednotky je uvedená jeho energetická trieda pre  SEER a SCOP. 
SEER – sezónny chladiaci sú činite ľ - udáva ko ľko kW chladiaceho výkonu dodá zariadenie 
z jedného kW elektrickej energie priemerne po čas celého chladiaceho obdobia. 
SCOP -  sezónny vykurovací sú činite ľ - udáva ko ľko kW vykurovacieho výkonu dodá 
zariadenie z jedného kW elektrickej energie priemer ne po čas celého vykurovacieho obdobia. 
(Slovensko sa nachádza v zelenom klimatickom pásme pre hodnotu SCOP). 
 
Napríklad, ak hodnota SCOP pre klimatické podmienky  Slovenska (zelené písmo) je 4,4.  
Potom vieme, že priemerne po čas celého vykurovacieho obdobia v našich klimatický ch 
podmienkach, dostane z 1 kW elektrickej energie pri bližne 4,4 kW vykurovacieho výkonu.  
Toto je podstatná výhoda tepelných čerpadiel, na rozdiel od elektrických priamotopov, k de 
z jedného kW elektrickej energie dostaneme len jede n kW vykurovacieho výkonu.  
 
Nové rozdelenie energetických tried pod ľa SEER a SCOP + energetický štítok: 
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Aké sú ďalšie znaky kvalitnej klimatizácie ? 
 
- hlu čnos ť zariadenia – tichá prevádzka vonkajšej jednotky, a le najmä vnútornej jednotky 
(vnútorné jednotky s no čným režimom pre spálne a detské izby až pod 20 dBA – porovnate ľná 
hlu čnos ť s pohybom lístia vo vánku) 
- distribúcia vzduchu – napr. režim komfortného prú denia vzduchu nastaví smer výfuku 
vzduchu tak, aby sa dosiahla čo najkomfortnejšia teplota vzduchu v miestnosti a v zduch 
pritom nebol vyfukovaný priamo na osoby, napr. 3-D prúdenie vzduchu s rovnakou teplotou 
v celej miestnosti, napr. viaczónové inteligentné o ko – výfuk vzduchu z jednotky automaticky 
mimo zónu s pobytom ľudí 
- filtrácia a úprava vzduchu – filtre pre zachyteni e prachu, baktérií, plesní a rozto čov 
z cirkulovaného vzduchu, ionizácia vzduchu 
- automatický režim – nastavíte len požadovanú tepl otu a jednotka si sama zvolí príslušný mód 
a intenzitu prúdenia vzduchu. Taktiež možnos ť nastavenia rôznych režimov d ňa a týždňa. 
- možnos ť temperovania priestorov – udržuje teplotu prostred ia na +8 alebo +12°C 
- auto diagnostika, indikácia úniku chladiva 
- ekonomický režim  - obmedzovanie maximálnych výko nov a spotrebu energií 
- možnos ť On-line ovládania kedyko ľvek a odkia ľkoľvek pomocou Wi-Fi 
- a mnoho iného 
 
Kde sa oplatí klimatizácia ? 
 
- chladenie – všade tam, kde je potrebné zníži ť teplotu interiéru na požadovanú úrove ň: byty, 
domy, podkrovné priestory, kancelárie, ordinácie, u bytovanie zariadenia, serverovne, výrobné 
priestory, stánky, spolo čenské priestory, priestory pre výu čbu, predajne a pod. 
- odvlh čovanie – všade tam, kde potrebujeme zníži ť relatívnu vlhkos ť prostredia 
- čistenie vzduchu – všade tam, kde potrebujeme elimin ovať vzduch od prachu, pe ľov, baktérií 
a iných neželaných častíc, nachádzajúcich sa v ovzduší. Ocenia najmä al ergici a gazdinky. 
- vykurovanie – najpodstatnejšie využitie. Preto uv ediem aspo ň pár reálnych prípadov z praxe. 
 

a) Byty, domy a iné priestory s centrálnym vykurova ním  
- v tomto prípade je použitie štandardnej klimatizá cie na vykurovanie prínosom najmä 
v prechodnom období, resp. období bez extrémne nízk ych teplôt, kde dokážeme 
pohodlne a najmä ekonomicky (prevádzkovo najekonomi ckejšie riešenie zo všetkých 
vykurovacích systémov) zabezpe čiť požadované tepelné pohodlie bez nutnosti spúš ťať 
centrálne vykurovanie (teplo dodávame len tam, kde ho aktuálne potrebujeme 
a nemusíme nahrieva ť celý vykurovací systém) 
Investi čne a prevádzkovo najhospodárnejšia odporú čaná kombinácia s dostato čným 
komfortom: štandardné klimatiza čné zariadenie + elektrické podlahové vykurovanie  
(to môže by ť alternované aj infra el. vykurovaním alebo el. kon vektormi, taktiež časté 
riešenie je teplovodné podlahové vykurovanie s elek trokotlom) 

 
b) Byty, domy a iné priestory bez centrálneho vykur ovania 

- v tomto prípade je nutné použitie klimatizácie ur čenej pre celoro čné vykurovanie, 
ktorá pri správnom návrhu a výbave, dlhodobo zvláda  teploty vonkajšieho vzduchu až 
do -25°C. Tieto zariadenia sú investi čne náro čnejšie ako štandardná klimatizácia, ale 
odpadá nutnos ť investície do záložného zdroja vykurovania, resp. ostatných 
komponentov sústavy vykurovania (prípojka plynu, ko mín a pod.). 
Takáto klimatizácia zabezpe čí požadovaný komfort po čas celého roka, pri ve ľmi 
nízkych prevádzkových nákladoch. Výhodou týchto zar iadení je aj to, že vnútorné 
jednotky sú už automaticky vo ve ľmi dobrej výbave, čo sa týka hlu čnosti, distribúcie 
vzduchu, riadenia, diagnostiky a pod. 
 

c) Priestory s potrebou temperovania prostredia a r ýchleho nábehu 
- v tomto prípade riešime ubytovacie priestory ako sú hotely, penzióny alebo chaty.  
V prípade ubytovacích zariadení je efektívne (ekono micky hospodárne), ke ď počas 
toho, ako je izba vo ľná, t.j. bez zákazníka, sta čí jej temperovanie na úrovni 12°C. Ale 
hneď ako sa na recepcii objaví zákazník, potrebujeme ve ľmi rýchlo dosta ť teplotu 
v izbe aspo ň na úrove ň +20°C. Nakoľko je klimatizácia tepelným čerpadlom systému 
vzduch – vzduch, čo znamená, že nahrievame najprv vzduch v priestore a ten následne 



4 

 

ohrieva stavebné konštrukcie, je priebeh zvýšenie t eploty priestoru ve ľmi rýchly. To 
umožní obsluhe ve ľmi rýchlu reakciu na daný stav bez zníženia úrovne služieb.  
Častokrát je to aj prípad súkromných chát v horách, dedinkách alebo rekrea čných 
oblastiach, ktoré majite ľ navštevuje ob časne. Po čas jeho neprítomnosti potrebuje 
zabezpečiť hospodárne temperovanie objektu a ke ď sa rozhodne svoju nehnute ľnos ť 
navštívi ť, potrebuje rýchlo zabezpe čiť požadovaný komfort. V kombinácii s On-line 
ovládaním, ma doma stály preh ľad čo sa na chate s klimatizáciou deje a kým na chatu 
dorazí, je chata už vyhriata. 
 

Jednoduchý príklad ekonomickej návratnosti a prevád zkových nákladov klimatizácie: 
 
Kancelária s výpo čtovou potrebou tepla 3,2 kW, požadovanou teplotou i nteriéru +21°C 
a výpo čtovou potrebou tepla za jedno vykurovacie obdobie –  cca. 8200 kWh / rok 
(Výpo čet tepelných strát v zmysle EN 12831 pre lokalitu B ardejov s výpo čtovou vonkajšou teplotou -15°C, priemernou 
teplotou vo vykurovacou období +3,4°C a po čtom dní vykurovacieho obdobia 242) 
 
Navrhované: - klimatiza čné zariadenie s nominálnym vykurovacím výkonom 4,2 kW, určené pre 
vykurovanie do -30°C, s uvažovanou hodnotou SCOP 4, 2 a nominálnym el. príkonom 1,02 kW 
 
Investi čné náklady spolu: 2140 EUR s DPH (zariadenie, podru žný materiál a odborná montáž) 
 
Ročné prevádzkové náklady vykurovania pri klimatiza čnom zariadení:  270 EUR s DPH 
Platba za elektrickú energiu pri vykurovaní tepelný m čerpadlom: 210 EUR s DPH 
(Sadzba DD6; 0,107 EUR s DPH / 1 kWh, Nízka tarifa 20 hodín denne)  
Odborný servis klimatiza čného zariadenia 1x ro čne: 60 EUR s DPH 
 
Ročné prevádzkové náklady vykurovania pri elektrickom konvektore:  870 EUR s DPH 
Platba za elektrickú energiu pri vykurovaní elektri ckým konvektorom: 870 EUR s DPH 
(Sadzba DD5; 0,107 EUR s DPH / 1 kWh, Nízka tarifa 20 hodín denne)  
 
Ročná úspora tepelného čerpadla oproti elektrickému vykurovaniu: 600 EUR s DPH 
 
Návratnos ť investície do tepelného čerpadla:    3,6 roka 

 
Zaujímavé poznámky: 

1. Pri použití plynového vykurovania (napr. plynový  kondenza čný kotol) by boli 
predpokladané ro čné prevádzkové náklady na vykurovanie bez servisnýc h nákladov 
v hodnote 330 EUR s DPH. 

2. Cena investície štandardnej 3,5kW klimatizácie ( t.j. nutná potreba zálohy vykurovania 
pri extrémne nízkych vonkajších teplotách), ktorá p onúka základnú akceptovate ľnú 
kvalitu a komfort za čína na úrovni 850 EUR s DPH (dodávka + montáž). 

 
Je potrebný servis klimatizácie ? 
 
Z dlhodobého h ľadiska je pravidelný servis (aspo ň 1x ro čne) vždy lacnejší ako riskovanie 
vážnej poruchy zariadenia. Zariadenie s pravidelným  servisom má dlhšiu životnos ť a výrazne 
lepšiu energetickú ú činnos ť. Nehovoriac o tom, že pravidelný odborný servis za riadenia je 
nutnou podmienkou uznania vady po čas záru čnej doby.  
Nemenej dôležitou výhodou pravidelného servisu je d ezinfekcia výmenníka vnútornej jednotky 
a čistenie filtrov (môže vykonáva ť aj majite ľ sám pod ľa potreby). Zabránime tak možnému 
zápachu z klimatizácie a tvorbe baktérií. 
 
Je klimatizácia zo zdravotného h ľadiska nebezpe čná ? 
 
Tak ako každé zariadenie, tak aj klimatizácia potre buje správny prístup. Dôležité je jej správne 
umiestnenie a pravidelný servis.  Taktiež pri výber e klimatizácie by som odporú čal (hlavne pri 
dlhodobejšom používaní) zamera ť sa aj na spôsob distribúcie vzduchu z vnútornej je dnotky 
(viacsmerné prúdenie, 3D prúdenie, inteligentné oko  a pod.). Taktiež pri chladení klimatizáciou 
by som odporú čal dodrža ť mierne zníženie teplôt interiéru cca. 5°C (žiadne extrémy). Pri 
správnom výbere zariadenia, rozumnom používaní a pr avidelnom servise sú zdravotné riziká 
spôsobené prevádzkou klimatizácie takmer nulové.  
Väčšina zdravotných komplikácií je spôsobených po čas chladenia neodbornou obsluhou.  
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Je možná kombinácia klimatizácie s rekupera čným vetraním ? 
 
Samozrejme, táto kombinácia je možná a priam až žia dúca. Pri správnom, odbornom návrhu 
distribu čných prvkov (prívodných aj odvodných) rekupera čného vetrania, kde nedochádza 
k vzájomnému negatívnemu ovplyv ňovaniu týchto dvoch systémov, nám vetranie 
s rekuperáciou zabezpe čí lepšiu distribúciu tepla resp. chladu z klimatiza čného zariadenia 
a taktiež nám pomocou rekuperácie výrazne zníži ene rgetickú náro čnos ť klimatizácie. Častý 
nežiaduci jav: Z dôvodu nutnosti prísunu čerstvého vzduchu pre osadenstvo miestnosti je 
pootvorené okno, čím je spôsobená neustála činnos ť klimatiza čného zariadenia s vysokým 
výkonom. Klimatizácia neustále kompenzuje rozdiel t eplôt medzi teplotou privádzaného 
vzduchu a požadovanou teplotou interiéru. 
 
Ako postupova ť pri riešení klimatizácie ? 
 
Základom je obráti ť sa na odborne spôsobilú osobu, ktorá Vám: 
- na základe výpo čtu tepelných strát alebo tepelných ziskov navrhne s právny výkon zariadenia. 
V prípade multisplitového riešenia navrhne k vybran ej vonkajšej jednotke správnu kombináciu 
vnútorných jednotiek (každý výrobca zariadení má sv oje manuály pre rôzne kombinácie). 
- vytipuje optimálne umiestnenie zariadenia (osaden ie vonkajšej a vnútornej jednotky) 
- odporu čí správny typ zariadenia pod ľa zamýš ľaného ú čelu použitia a jeho prevedenie 
- ponúkne možnos ť pri výbere zariadenia z h ľadiska komfortu a výbavy 
- navrhne trasy pre prepájacie rozvody, spôsob osad enia vonkajšej jednotky, možnos ť 
silového zapojenia zariadenia a spôsob odvodu konde nzátu 
- navrhne spôsob riadenia 
 
Vyššie uvedené, je v prípade už zrealizovanej nehnu teľnosti nutné prejs ť priamo na mieste. 
Taktiež pre realizáciu a starostlivos ť o zariadenie po realizácii je vhodné nájs ť si odborne 
spôsobilého regionálneho dodávate ľa. Neodporú čam kúpu zariadenia cez rôzne e-shopy bez 
montáže, nako ľko nie každý je ochotný klimatizáciu namontova ť bez jej dodávky.  
Taktiež je ve ľmi otázny spôsob odstránenia prípadnej vady a ur čenie jej prí činy ( či je vada 
spôsobená výrobcom alebo montážou). Mnoho e-shopov Vám pre uznanie reklamácie odporu čí 
demontáž zariadenia s jeho odoslaním na ich adresu.  Aj keď možno uznajú reklamáciu a zašlú 
opravené zariadenie spä ť, náklady spojené s demontážou, prepravou a spätnou  montážou 
znáša zákazník – reálne skúsenosti.  
Nemenej dôležité pri výbere zariadenia (jeho zna čky) sú informácie o rýchlosti diagnostiky 
prípadnej vady, časovej dostupnosti náhradných dielov, d ĺžke držby náhradných dielov ( či 
budú náhradné diely na vybrané zariadenie aj o pár rokov), cene náhradných dielov 
a servisnom zázemí danej zna čky.  
 
Kedy je potrebné rieši ť klimatizáciu v prípade novostavby alebo plánovanej  rekonštrukcie ? 
 
Ideálne čím skôr, už vo fáze projektu. Tým sa ujasnia: 
- požiadavky na zariadenie (výkon, typ, ú čel a pod.) 
- polohy osadenia zariadenia 
- požiadavky na stavbu, elektroinštaláciu a zdravot echniku 
- trasy vedenia potrubí a kabeláže 
- prípadné ostatné náležitosti 
 
V prípade, že o klimatizácii uvažujete, ale ešte ni e ste úplne rozhodnutý (napríklad neviete, či 
sa Vám bude dom prehrieva ť), odporú čam zrealizova ť predprípravu klimatizácie, ktorá nebýva 
veľmi finan čne náro čná. Tá spo číva v inštalácii všetkých rozvodov v rámci výstavby  s tým, že 
samotné zariadenia sa nemusia inštalova ť, ale rozvody sa ukon čia inštala čnými krabi čkami, 
ktoré sa zakryjú omietkou. Pripravia sa napojenia n a odvod kondenzátu a silové napojenia. 
Následne, ak sa po čas užívania objektu rozhodnete pre klimatizáciu, je  možné ju inštalova ť bez 
potreby stavebných zásahov. Takto sa vyhnete lištov aniu, rôznym kompromisom a v 
neposlednom rade aj nemalým nákladom za pridružené stavebné práce. 
 
V príp. vä čších objektov (najmä pri prenajímaní priestorov) od porú čam myslie ť na inštala čné 
kanály rozvodov klimatizácií a rezervu na elektroin štalácií. Je viac ako pravdepodobné, že 
vznikne požiadavka na dodato čnú inštaláciu klimatizácií jednotlivými nájomníkmi.  
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Ako Vám pomôžeme ? 

V prípade záujmu o klimatizáciu (návrh, dodávka a m ontáž) zavolajte nám alebo nám zašlite 
kontaktný e-mail (nezabudnite uvies ť Vaše meno, adresu, e-mail, telefonický kontakt a m iesto 
realizácie). 

V prípade ak budú chýba ť Vaše kontaktné údaje alebo miesto realizácie bude mimo nášho 
záujmu, nebudeme na predmetný e-mail reagova ť. 

Taktiež sa nám ozvite, ak máte otázku oh ľadom ceny konkrétneho klimatiza čného zariadenia 
alebo predbežnej ceny montáže.  

Ak máte záujem o riešenie klimatizácie pre vä čší rozsah (administratívne budovy, hotely, 
výrobné priestory a pod.), radi Vám spracujeme proj ektovú dokumentáciu. Táto služba je 
spoplatnená po vzájomnej dohode. 

Ďakujeme, že ste si našli čas na pre čítanie tohto článku. Veríme, že ste sa dozvedeli to, čo ste 
potrebovali. Ak nie, tak nás v prípade otázok konta ktujte.  

S priate ľským pozdravom 

Ing. Martin Tipul – konate ľ spolo čností ENERGOTIP s.r.o a ENERGOTIP REAL s.r.o. 

 

Tento článok je určený najmä laickej verejnosti pre základné ozrejmenie problematiky klimatizácií.  

Tento článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon. 

 


