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Moderní doba nás nutí k úsporám energií a to za každou cenu… 
 
• Silné zateplení, kvalitní vzduchotěsná okna, neprodyšné 
materiály všude kam se podíváme… 
 
A co teplo, které vnikne do dobře izolovaného domu?  

Vydrží…  



První chladicí pYístroj: 1902  
První chladicí pYístroj se podaYilo uvést do provozu  
17. • ervence 1902. 
O 4 roky pozd• ji si ho nechal •otec klimatizace• Willis 
Carrier patentovat.   
 
A jak pYístroj fungoval? 
 Zjednoduaen•  Ye• eno: Bylo potYeba hnát vzduch 
kolem sto• ených trubek se studenou vodou. Vodní 
páry se na trubkách srážely, odebíraly teplo z okolního 
vzduchu a tím ho ochlazovaly. PYístroj upravoval 
teplotu i vlhkost zároveH.   
HESLO: To prost•  musí souviset - teplota, vlhkost a 
rosný bod. 
 

Willis Carrier v roce 1915 v 
Americe.  

 





Kompresor a kondenzátor v jednom zaYízení 
 

Nevýhody 
Celkový chladící výkon není optimální 
Problém s odvodem vlhkého pYehYátého vzduchu 
Zvýaená hlu• nost 
Xeaení odvodu kondenzátu 
Objemn• jaí rozm• ry v místnosti 

Výhody:  
Instalace možná kýmkoliv, 
Cena od 6 tis.k•  





Nevýhody 
Velká venkovní jednotka 
Kam umístit na fasád•  domu 
Montáž jen odbornou firmou 
Vyaaí cena v• .montá~e 

Výhody:  
Nejvyšší efektivita 
Tichý provoz 







Výhody:  
Vysoká efektivita 
Tichý provoz (patent.systém) 
Snadná instalace i v patYe domu 
Instalace možná i kutilem 
Tvorba min. kondenzátu 
Vhodné na historické a výškové  
budovy 
 
Nevýhody 
Nutnost tvorby otvoro do zdi 
 
 

























V prezentaci byly použity fotografie firmy Olimpia Splendid (It.) 
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