
Hasznos 
tanácsok 
klímaválasztáshoz

Az évszakok változnak. A tökéletes klíma megmarad.
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Otthonunk komfortja számos tényezőből tevődik össze, 
amelyek között meghatározó a hőmérséklet és a levegő 
minősége. Talán nem is gondolnánk, pedig rövid távon 
napi közérzetünkre, hosszabb távon pedig az egészsé-
günkre is jelentős hatással lehet, ha túl hideg vagy túl 
meleg helyiségben kell tartózkodnunk, akár túl magas 
páratartalom mellett. Először lehet, hogy csak kényelmet-
lenül érezzük magunkat, de később előfordulhat fejfájás, 
szédülés, nyugtalan alvás és allergiás tünetek.

A modern klímaberendezések sokoldalúan segítenek ideá-
lis otthoni környezetet teremteni. A hűtő és fűtő funkció 
mellett csökkentik a páratartalmat, kiszűrik a szennyező 
anyagokat, polleneket és kellemetlen szagokat.

Mindezt szinte hangtalanul, energiatakarékosan, automa-
tikusan, sőt mobil applikációval távirányítva is el tudják 
végezni, az egyes helyiségek funkciójától függően más-
más szempontok alapján. Észrevétlenül, környezetbarát 
módon dolgoznak a háttérben, hogy kellemes, komfortos 
környezetet hozzanak létre.

Persze azt se feledjük, hogy mindannyiunk számára  
más az ideális hőmérséklet és páratartalom, mást jelent  
a kényelmes otthon, és mindannyiunknak megvannak  
a saját igényei. Éppen ezért a légkondicionáló típusának 
kiválasztása gondos mérlegelést és tájékozódást  
kíván. A következő oldalakon ebben szeretnénk segíteni.

Miért fontos
a klíma?  
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Multi split légkondicionálók
A multi split rendszer egy kültéri egységből és több beltéri 
egységből áll, ráadásul az utóbbiak akár különféle típusúak, 
teljesítményűek is lehetnek. Vagyis ez a megoldás lehetővé teszi, 
hogy az egyes helyiségekhez eltérő, oda ideális beltéri egységet 
válasszunk. Akár 5 külön vezérelhető beltéri egység egy kültéri 
egységhez, ami általában gazdaságosabb megoldás, mintha  
minden beltérihez külön kültérit kellene csatlakoztatni.

Légcsatornázható egység
A falra szerelhető változatokkal szemben a légcsatornázható  
egység feltűnés nélkül illeszkedik a mennyezetbe: csak a beszívó 
és a kifúvó rácsa látszik. Elegáns megoldás, ami bő teret ad  
az álmennyzet tetszés szerinti kialakításának és légkondicionáló 
elrejtésének.

Split (osztott) légkondicionálók
A nevét onnan kapta, hogy külön beltéri és kültéri egységből áll.  
Ezeket rendszerint a hűtőközeget szállító hőszigetelt cső köti 
össze. A hűtő rész kerül a lakásba, a kompresszor és kondenzátor 
a lakás falán kívülre. Így egyrészt csendesebben működik a lég-
kondicionáló, másrészt a hűtési folyamattal keletkező hő a lakáson 
kívülre kerül.

A legnépszerűbb 
klímatípusok
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Az otthon paraméterei
Külső környezet
• Párás vagy száraz
• Árnyas vagy könnyen átforrósodó
Épület
• Régi, akár felújításra váró
• Modern, energiahatékony
Lakás
• Helyiségek száma, mérete, funkciója
• Nyílászárók mérete, állapota
• Napfény intenzitása
• Árnyékolás típusa: redőny, sötétítő függöny

Teljesítmény és méret
A szükséges teljesítmény meghatározására érdemes 
szakembert felkérni, aki jellemzően a fent vázolt 
paramétereket veszi figyelembe. A hüvelykujjszabály 
szerint négyzetméterenként 60–100 W körüli 
hűtőteljesítmény az átlagos érték, vagyis:

Szoba mérete Hűtőteljesítmény
< 20 m2   1,5 kW
20 – 35 m2  2,5 kW
35 – 55 m2  3,5 kW
55 – 90 m2  6,0 kW / 7,1 kW

A rendszer típusa
A ház, illetve lakás adottságainak és a kényelmi 
szempontoknak megfelelően választhatunk split klímát 
(egy helyiségre vagy egy meghatározott lakásrészre), 
vagy multi split klímát (ha több szobát is hűteni/fűteni 
szeretnénk).

Energiahatékonyság 
és zajszint
A klímaberendezéseken hasonló energiacímke található, 
mint például a mosógépeken és a hűtőszekrényeken. 
Leolvasható róla többek között a hűtési teljesítmény, 
az energiahatékonysági osztály, a zajszint és az 
energiafogyasztás. Általánosságban elmondható, hogy  
a Daikin klímaberendezések tíz órás üzemidő alatt 
kevesebb energiát fogyasztanak, mint amennyit egy mosás 
és szárítás igényel.

A beltéri levegő minősége
Ha mi magunk vagy a családunk valamelyik tagja 
asztmától, allergiás betegségtől szenved, akkor 
mindenképp a levegő minőségét javító, többrétegű 
szűrőrendszerrel felszerelt légkondi működjön a lakásban.
 

Extrák
Ilyen például a Wi-Fi csatlakozási lehetőség,  
a mozgásérzékelő (ami a hatékony működés érdekében 
módosítja a hőmérsékletet, ha üres a szoba vagy 
valaki belép a szobába), a kényelmes alvás üzemmód, 
a függőleges automatikus légterelés vagy a csendes 
működés funkció. 

Esztétikai szempontok
Végül, de nem utolsósorban a fentiek mellett arra is 
érdemes gondolni, miképpen mutat majd otthonunkban  
a kiszemelt berendezés.

Splitklíma 10 órányi
energiafogyasztása

Egy mosás
energiafogyasztása

A klímaválasztás  
szempontjai

Tekintse meg klímaválasztó videónkat! 

ELNYELŐDNEK 
a molekulák

 HATÁSTALANÍTÁS

TISZTA
LEVEGŐ

lebontja

hatástalanítja

szagok

allergének, 
porrészecskék

https://youtu.be/DT5OHMmdqNs
https://www.daikin.hu/hu_hu/dealer-locator.html
https://www.youtube.com/watch?v=DT5OHMmdqNs
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Bármely házba telepíthető légkondi? 
Légkondicionálót alapvetően minden házba fel lehet 
szerelni. A legtöbb beltéri egység könnyű, így akár 
gipszkarton falra is rögzíthető. Ami elengedhetetlen,  
az a megfelelő áramellátás.
 
Hová telepíthető a kültéri egység?
Lehet az épület homlokzatán, tetején vagy az erkélyen, 
a lényeg, hogy biztonságosan rögzítve legyen. 
Ugyanakkor fontos tudni, hogy műemlék jellegű 
épületekre nem szabad kültéri egységet elhelyezni.

Telepítés

Bárki telepíthet légkondit?
Nem, a légkondicionáló rendszerek beszereléséhez 
különleges engedélyre van szükség. A berendezésekben 
használt speciális hűtőközeg, a munkához szükséges 
szerszámok és mérőkészülékek miatt csak a megfelelő 
vizsgával rendelkező, erre jogosult szakemberek 
végezhetik el a feladatot.

Mennyi ideig tart a telepítés?
A legtöbb esetben a légkondicionáló egy nap alatt  
vagy ennél gyorsabban is telepíthető. A munkaigényt  
az áramellátási lehetőségek és a csövek átvezetése 
határozza meg.
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100 % 
energia

80 % 
kültéri
levegő

20 % 
elektromosság

Miért fontos a karbantartás?
Egészséges levegő
A berendezés légszűrőinek és hőcserélőinek rendszeres 
tisztítása révén biztos lehet abban, hogy Ön és a családja 
egészséges, tiszta levegőt lélegeznek be. A Daikin évi 
egyszeri karbantartást javasol a lakossági légkondicionálók 
esetén. A nem megfelelően karbantartott berendezéseknél 
a lecsapódó pára hatására Legionella baktériumok és 
gombák szaporodhatnak el, amelyek megbetegedéseket 
okozhatnak. 

Magasabb hatásfok
A rendszeres karbantartásnak, ellenőrzéseknek, a szakszerű 
alkatrészcserének és más kisebb beavatkozásoknak 
köszönhetően az Ön légkondicionáló berendezése sokkal 
hatékonyabban működhet.

Költségmegtakarítás
Hosszú távon a karbantartás mindig olcsóbb, mint az eseti 
szervizelés. A megelőző karbantartás lehetővé teszi, hogy 
előre tervezzen, és ezzel elkerüljék a sürgős és ez esetben 
költségesebb beavatkozásokat.

Kibővített garancia
Márkaboltunk és a Home Comfort Expert (HCE)  
partnereink a Stand By Me platformon történő 
regisztráció után kibővített, plusz két év alkatrész-
garanciát nyújtanak a végfelhasználó számára.  
Az alkatrészek hegyeshalmi raktárunkból szinte  
azonnal rendelkezésre állnak.  
Szervízpartneri hálózatunk munkatársait rendszeresen 
továbbképezzük, hogy a legfrissebb szaktudással 
felvértezve álljanak ügyfeleink rendelkezésére.

Karbantartás
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Lehet okostelefonnal irányítani a légkondit?
A legtöbb Daikin modellhez elérhető WLAN adapter, 
amivel a berendezés az otthoni Wi-Fi hálózatra tud 
csatlakozni. Android és iOS rendszerű okostelefonokra és 
táblagépekre elérhető az ingyenes Daikin Online Controller 
alkalmazás, amivel a légkondicionáló irányítható.

Mi a teendő a porszűrővel?
A porszűrő könnyen kimosható vagy akár porszívóval 
kitisztítható, nem szükséges cserélni.

Milyen gyakran kell cserélni  
a szagtalanító szűrőt?
A titánium-apatit szagtalanító szűrő élettartama nagyban 
függ a használattól és az eszköz elhelyezkedésétől. 
Általában háromévente javasolt cserélni, de ez az idő lehet 
rövidebb vagy hosszabb is a használattól függően.

Milyen gyakran ellenőriztessem  
a légkondicionálómat?
A Daikin évi egy ellenőrzés elvégzését ajánlja, ez biztosítja 
a hosszú élettartamot és a problémamentes működést.

Mi a berendezés hozzávetőleges élettartama?
Rendszeres és megfelelő karbantartással a Daikin 
légkondicionálók élettartama körülbelül 14 év.  
Azonban sok eszköz akár 20 évig és tovább is működik.

Miben segít az inverter?
Amikor egy elektromos berendezés működésbe lép, 
gyakran egy kiugrás észlelhető a beindulásához szükséges 
energiafogyasztásban. Ez az erőteljes kiugrás magas 
működési költséget eredményez, mivel a készüléknek több 
elektromos áramra van szüksége a működésbe lépéskor. 
A légkondicionálóban az inverter úgy működik, mint 
a karburátor az autóban. A kezdeti magas áramfelvétel 
helyett az inverter lassan fut fel, és kiegyenlíti a nagyobb 
kilengéseket az áramfogyasztásban.
Gyakran előfordul, hogy amikor az inverteres 
légkondicionáló berendezés elindul, akkor azt Ön 
észre sem veszi. A berendezés jóval egyenletesebben 
gyorsul fel, és kerüli a kezdeti magas áramfelvételeket, 
ami az inverteres klímaberendezések elektromos 
áramfogyasztását körülbelül 30-50% -kal csökkenti  
egy teljes hűtési szezonon belül a nem inverteres  
típushoz képest.

Üzemeltetés
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A Daikin légkondicionáló fűteni is tud?
Igen, a teljes lakossági légkondicionáló termékpaletta 
tulajdonképpen levegő-levegő hőszivattyú, ami fűteni 
is képes, mégpedig egyetlen gombnyomásra, gyorsan 
és hatékonyan. A legtöbb berendezés -15°C külső 
hőmérsékletig képes a fűtésre különböző hatásfok mellett, 
míg a kifejezetten fűtésre optimalizált légkondicionálók 
-25°C külső hőmérséklet mellett képesek ezt megtenni.
 
A légkondicionálók tisztítják a levegőt?
A hagyományos klímaberendezések a szoba levegőjét 
változatlanul keringtetik. A Daikin klímák a termékskála 
különböző fokain különböző légtisztító szűrőkkel vannak 
ellátva: már a belépő kategóriás modellek között is 
találunk ezüst allergén eltávolító szűrővel vagy titánium-
apatit légtisztító szűrővel rendelkező típusokat, a felsőbb 
kategóriás gépek pedig többrétegű szűrőrendszerrel 
vannak ellátva, amelyek közt ott van a légtisztító 
berendezésekben is használt Flash Streamer szűrő is.
  
Mennyi az ideális szobahőmérséklet?
Hűtés esetén a külső hőmérséklethez képest legfeljebb  
6 °C-kal alacsonyabbra érdemes állítani a légkondicionálót. 
Rendkívül forró napokon valamelyest megnövelhető  
ez a hőmérsékleti különbség, de az eltérés sose legyen  
több 10 °C-nál. 

Általában elmondható, hogy a 21 ° C és 26 ° C 
közötti hőmérséklet az ideális, ugyanakkor a hőérzet 
szubjektív. Jó tudni, hogy túl alacsony hőmérsékletnél 
a páratartalom oly mértékben csökkenhet, ami az orr 
nyálkahártyájának kiszáradását és a szem irritációját 
okozza, továbbá növeli a megfázás kockázatát.

Lehetséges megfázni vagy allergiát kapni  
a légkondicionálótól?
A megfelelően karbantartott és használt 
légkondicionáló nem okozhat allergiát vagy más 
betegséget. A megfázást vírusok okozzák, amelyekre 
az emberi test fogékonyabban reagál, amikor erős 
hidegnek van kitéve. Ne állítsa a légkondicionáló 
hőmérsékletét túl alacsonyra!

A légkondicionálás okozhat huzatot?
A légkondicionáló a levegő keringetésével működik, 
ugyanakkor a beltéri egység megfelelő elhelyezésével, 
és a terelőlapátok beállításával elkerülhető a huzathatás.

Nem túl hangos a klíma, lehet tőle aludni?
A Daikin beltéri egységeit csendes üzemmódra lehet 
állítani. Ilyenkor nagyon alacsony, akár 19 dBA-s  
a berendezés zajszintje, mint a fáról hulló leveleké.  
Ezek az eszközök tökéletesek a hálószobába is.

További
gyakori kérdések
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Jóga és üzleti tárgyalás közben egyaránt fontos  
a megfelelő hőmérséklet
Osvárt Andrea sokoldalú személyiség: modellként, színésznőként, 
producerként is számos sikert könyvelhet el. Azonban nem pihen 
a babérjain: nemrég Osv’ART Boutique Yoga & Pilates néven nyitott 
saját jóga stúdiót. Fontosnak tartja, hogy mind a stúdióban, mind 
pedig az irodájában jó komfortérzetet, megfelelő hőmérsékletet 
biztosítson vendégei és üzletfelei számára.

Teljes interjú Osvárt Andreával 

A változásból érdemes a legjobbat kihozni
Ónodi Eszter méltán népszerű és elismert színésznő, akit rengeteg 
színdarabban, mozifilmben és tévésorozatban láthattunk már. Több 
mint húsz éve tagja a Katona József Színháznak, de tartott már TED 
előadást, és egy ideje egyre gyakrabban énekel is. Interjúnk során azt 
is megtudtuk róla, hogy már nem klímaellenes.

Teljes interjú Ónodi Eszterrel

A kutyus élvezi a klímát, míg edzésen a gazdi
Szabó Gabriella már 17 évesen dobogóra állhatott az ifjúsági kajak 
világbajnokságon. Innen pedig rangos nemzetközi versenyek övezte 
út vezetett odáig, hogy 2008-ban Pekingben ezüstérmet szerzett, 
majd a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpiáról összesen három 
aranyéremmel térhetett haza. 
Beszélgetésünkből az is kiderül: edzései idejére nyugodtabban 
hagyja otthon kutyáját, amióta légkondicionált a lakása.

Teljes interjú Szabó Gabriellával

Akik a Daikint 
ajánlják

https://www.daikin.hu/hu_hu/klimakalauz/joga-es-uzleti-targyalas-alatt-is-kell-a-jo-klima.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/klimakalauz/a-valtozasbol-erdemes-a-legjobbat-kihozni.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/klimakalauz/a-kutyus-elvezi-a-klimat-mig-edzesen-a-gazdi.html
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Vadonatúj klíma is várja a hamarosan érkező kisbabát
Gianni régóta az olasz konyha és életérzés nagykövete Budapesten, 
éttermei, főzőiskolája, műsorai és szakácskönyvei egyaránt 
közkedveltek. Egyrészt arról kérdeztük, ő maga és éttermei hogyan 
vészelték át a karantént, másrészt pedig arról, hogyan készülnek 
életük egyik legfontosabb eseményére: a kisbaba érkezésére.

Teljes interjú Giannival

A légkondicionáló az otthon alapvető tartozéka
Kamarás Iván az egyik legnépszerűbb színművészünk: 2007-ben 
Jászai Mari-díjjal ismerték el, és többször az év férfi színészévé 
választották. Jó ideje megmutatta énektudását is, első albuma 20 
éve jelent meg. Tavaly az Egy fess pesti este című koncertjével hívta 
fel magára a figyelmet, ami jelenleg az ország legsikeresebb színész 
koncertje. Tetőtéri lakásában nélkülözhetetlennek tartja a légkondit.

Teljes interjú Kamarás Ivánnal

Motorozás után jólesik a hűtött stúdióban forgatni
Sebestyén Péter gyorsaságimotor-versenyző még csak 26 
éves, de már két évtizede motorozik. 2019-ben minden idők 
legjobb összetett magyar eredményét hozta a kategóriájában: 
a Supersport-VB összetett 11. helyén végzett, a legjobb 
Hondásként. Miközben keményen dolgozik a világbajnoki 
címért, időnként videókat forgat a légkondicionált stúdiójában.

Teljes interjú Sebestyén Péterrel

Akik a Daikint 
ajánlják

https://www.daikin.hu/hu_hu/klimakalauz/vadonatuj-klima-is-varja-a-hamarosan-erkezo-kisbabat.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/klimakalauz/a-legkondicionalo-az-otthon-alapveto-tartozeka.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/klimakalauz/motorozas-utan-jolesik-a-hutott-studioban-forgatni.html
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A Daikin több mint 90 éve foglalkozik kiváló minőségű 
légkondicionáló rendszerek fejlesztésével és gyártásával, 
melyek a hűtési és fűtési megoldások optimális 
kombinációját nyújtják. Tökéletes kényelmet és teljes körű 
megoldást biztosítunk mind otthona, mind vállalkozása 
számára, miközben tekintettel vagyunk a környezettel 
kapcsolatos egyre fokozódó aggodalmakra is, amelyek 
megkövetelik a legmagasabb szintű innovációt és 
minőséget.

Honlapunkon termékeink kereshető listája 
mellett letölthető katalógusokat is talál, továbbá 
termékkonfigurátorunkkal segítünk Önnek 
a tökéletes klíma kiválasztásában. 

A legjobbak legjobbika – Ururu Sarara
Teljes klímaszabályozás párásítással/párátlanítással, 
levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb fűtési 
és hűtési hatékonysággal.

Elegáns külső, intelligens belső – Stylish
Prémium minőségű klímemegoldás  
–a technológia és a dizájn találkozása

Forma. Funkció. Újragondolva. – Emura
Stílusos megjelenés kiemelkedő
hatékonysággal és komfortszinttel

A jövő légkondicionálója – Perfera
Vonzó, falra szerelt kivitel, tökéletes beltéri
levegőminőséggel.

Diszkrét és komfortos – Comfora
A diszkrét, stílusos első panel, tökéletesen
illeszkedik a falba, minden enteriőrhöz jól illik.

A legnépszerűbb választás – Sensira
Minden egyben az optimális beltéri
levegőminőséghez, és egy kicsit több.

Parapetes egység
Padlón álló egység az optimális
fűtési komfort biztosításához kettős
légáramlással.

Légcsatornázható egység
Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe,
csak a beszívó és a kifújó rácsok láthatóak.

Tovább a termékkonfigurátorra

Tovább a letölthető katalógusokhoz

Segítünk 
választani!

https://www.daikin.hu/hu_hu/product-fit-wizard.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/product-fit-wizard.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/product-fit-wizard.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/downloads.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/downloads.html
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Márkabolt
Látogasson el hozzánk az első magyarországi Daikin 
márkaboltba, ahol megtekintheti aktuális kínálatunkat,  
és szakembereink készséggel állnak rendelkezésre  
a legoptimálisabb berendezés kiválasztásában!

2020. áprilisában a Daikin Hungary Kft. megnyitotta 
első, 300 négyzetméteres márkaboltját. A márkaboltban 
egy átlagos otthon főbb helyiségei megtalálhatók, 
így lakó-, vagy hálószobára optimalizált fűtő-hűtő 
klímaberendezések, illetve hőszivattyúk és légtisztítók  
is megtekinthetők működés közben. A kiszolgáló 
személyzet nem csupán a készülékekről ad tájékoztatást, 
hanem tanácsadással is szolgál az érdeklődőknek  
a megfelelő megoldások kiválasztásához. A márkabolt 
üzleti megoldásokat is bemutat és a jövőben kiterjesztett 
valóság (AR) megoldással fog bővülni: ez a szolgáltatás 
életre kelti a gépészetet azáltal, hogy betekintést nyújt  
a gépek, berendezések működésébe. 

Cím:
Promenade Gardens Irodaház
XIII. kerület, Váci út 80.
(bejárat a Révész utca felől)

Viszonteladói partnerhálózat 
Gondosan kiválasztott minősített partnereink 
országszerte állnak az ügyfelek rendelkezésére.
 
Partnerkeresőnk segítségével megtalálhatja az  
Önhöz legközelebbi telepítést végző szakembert.

Tovább a partnerkeresőhözTovább a Daikin Márkabolt weboldalára

Keressen fel minket!

https://www.daikin.hu/hu_hu/dealer-locator.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/markabolt.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/markabolt.html
https://www.daikin.hu/hu_hu/markabolt.html

