
  

 

 

  

Évről évre jobban érzékelhető a változás, hogy a lakossági klímaberendezések 

közül egyre több kerül értékesítésre átmeneti vagy teljes értékű fűtés céljából. Ez 

első sorban a berendezések műszaki tulajdonságainak fejlődésének köszönhető. 

A termékkínálatunkban lévő,  fűtésre optimalizált berendezéseink működési 

tartománya -22°C-os környezeti hőmérsékletig terjed, míg az Amber Royal és U-

Crown berendezések pedig -30°C-ig képesek üzemelni, akár A+++ 

energiabesorolással. Ennek jóvoltából a klímás fűtés egy gazdaságos alternatíva 

lett. 

  

A fűtésre is telepített berendezéseknél fokozottan kell figyelni - az általános 

telepítési szabályok mellett - a telepítési előírások és ajánlások szigorúbb 

betartására. 

  



  

 

MÉRETEZÉSI AJÁNLÁSOK 

 

 

A legfontosabb szempont a szükséges teljesítmény kiválasztása. Egy régi 

építésű szigeteletlen épület, és egy mai szabványoknak megfelelő szigeteléssel 

rendelkező épület között többszörös hőszükséglet különbség lehetséges, ezért 

az ökölszabályok alkalmazása jelentős problémákat okozhat. Az alul- és 

felülméretezés egyaránt hibákat eredményezhet. Alulméretezés esetén a 

berendezés nagy hidegben nem lesz képes a helyiség felfűtésére. 

Felülméretezés esetén pedig gyakoribb lesz a berendezés ki- és bekapcsolása, 

megnövekszik a berendezés hiszterézise, ami extrém esetben túlterhelési 

hibához vezethet. Érdemes megnézni a gyári ajánlásokat a minimum 

helyiségméret szempontjából. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK 

 

 

A berendezések helyének megfelelő kiválasztása is fontos. Törekedni kell arra, 

hogy a beltéri egység a helyiségben úgy helyezkedjen el, hogy a lehető legjobban 

tudja annak levegőjét keringetni. Biztosítani kell a szabad légáramot mind a 

kültéri, mind a beltéri egység számára. A légszállítás akadályozása 

megnövekedett zajszinthez, egyenetlen légszállításhoz, vagy a berendezés 

túlterheléséhez vezet. A beltéri egység szempontjából szükséges betartani 

a gyári minimum védőtávolságokat: 

  

Minimum távolság a plafontól:                 15 cm 

Minimum távolság jobb és baloldalról:     15 cm 

Minimum távolság a kifújás irányában:  300 cm 

 

CSÖVEZÉSI TÁVOLSÁG 

 

 

A kültéri és beltéri egység közti csőszakasz hosszának maximumát minden 

esetben be kell tartani, hiszen ezen az értéken felül a teljesítmény csökkenése 

annyira jelentős, hogy az a berendezés megfelelő működését befolyásolja. 

Minden split berendezésünkre általánosan igaz a 3 méter minimum csőhossz 

betartása is. 

  

 

CSEPPVÍZ ELVEZETÉS 

 

 

A kültéri egység telepítésénél arra kell figyelni, hogy a fűtésre optimalizált 

gépekben van ugyan csepptálca fűtés, ezáltal biztosított a kültéri egységből a víz 

távozása, de az olvadék víz megfelelő elvezetését meg kell oldani. A 

legszerencsésebb megoldás, ha a kültéri alá pl. kavicságyra a víz szabadon 

távozhat. Sok esetben azonban ez nem kivitelezhető, ilyenkor gondoskodni kell 

arról, hogy a vízelvezetésben se tudjon a víz megfagyni. Földre vagy tetőre 

telepített kültéri egységnél, a hóhatár fölé emelésre is ügyelni 

kell. Kínálatunkban megjelent a kültéri alá szerelhető cseppvízgyűjtő tálca, 

mely fűtőszállal is rendelkezik, amit az elvezető csőbe is be lehet engedni. 

Ennek elérhetőségéről kereskedőjénél érdeklődhet. 



  

 

ÜZEMELTETÉSI MEGOLDÁSOK 

 

 

 

Üzemeltetés közben is érdemes 

figyelni azokra a beállításokra, 

amelyekkel a berendezés 

hatékonyabban, pontosabban képes 

üzemelni. Általános ajánlás az iFeel 

üzemmód használata. Ilyenkor a 

távirányító elhelyezéséhez igazítható 

a szoba hőmérsékletének beállítása. 

Szintén ajánlott 

beállítás az automata ventilátor 

sebesség, ilyenkor a beltéri 

ventilátort a klíma vezérlése 

szabályozza, így a beltéri 

teljesítmény leadása a ventilátor 

sebességgel is összhangba 

kerül. Ezek együttes használata 

kiküszöböli a beltéri elhelyezéséből 

adódó hőmérési problémákat, a 

beltéri egység működése, ki- és 

bekapcsolása, valamint hőmérséklet 

szabályzása pontosabb lesz. 
 



 

A klímás fűtés előnyeit akkor tudjuk maximálisan kiaknázni, ha a működtetéséhez 

kedvezményes árszabású elektromos áramot használunk fel. Az 

áramszolgáltatók „H” tarifa néven kínálják a szolgáltatásaik között a megújuló 

energiát hasznosító berendezések ellátására való, kedvezményes árú 

elektromos áramot. A gree-magyarország.hu oldalon, minden hasznos 

információt megtalálhat a Gree klímákról,  így a  „H” tarifa igényléséhez 

szükséges tanúsítványokat is: https://gree-magyarorszag.hu/letoltesek/ 

 

 

Ön még nem használja a Cool4u B2B mobil appot? 

 

A Cool4u B2B mobil alkalmazás segítségével bárhol és bármikor igénybe tudja 

venni a cégünk szolgáltatásait. Lépjen be és intézze ügyeit egy helyen. Értesüljön 

legfrissebb híreinkről, kövesse nyomon rendeléseit, böngésszen 

katalógusunkban, töltse le műszaki dokumentumainkat, adja le rendelését vagy 

tekintse meg aktuális számláit. Mindezt pár koppintással elérheti. 
  

LETÖLTÉS APPLE STORE-BÓL  

 

LETÖLTÉS ANDROID PLAY ÁRUHÁZ -BÓL  

 

  

 

https://gree-magyarorszag.hu/letoltesek/
https://apps.apple.com/us/app/cool4u/id1464491337
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cool4u

