Sfaturi pentru achizitionarea aparatului de aer conditionat
Solutia cea mai buna pentru a asigura confortul termic al locuintei este aparatul de aer conditionat, pe timpul verii.
Iata cum sa va asigurati ca ati facut cea mai buna lagere pentru Dvs.
1.

Alegeti modelul potrivit

Pentru a va asigura ca aparatul de aer conditionat nu va aduce costuri uriase facturii noastre la curent, trebuie sa aveti
grija la modelul achizitionat. Clasa energetica este un indicator atat pentru coeficientul de performanta al aparatului
(COP), cat si pentru rata de eficienta energetica(EER). Pentru a asigura un consum cat mai scazut de energie electrica,
specialistii nostri va recomanda sa alegeti un aparat de aer conditionat din clasa A+++, dar si sa cereti sfatul in
magazin.Alegerea modelului aerului conditionat nu depinde doar de clasa energetica, ci si de marimea dispozitivului
raportata la dimensiunile casei tale. Aparatul de racire trebuie sa se potriveasca locuintei tale cat priveste puterea de
racire. Dac a vei alege un aparat prea mic, acesta va fi suprasolicitat, incarcand factura de energie, si, in acelasi timp, va
reduce considerabil durata de viata a aparatului. In caz contrar, un aer conditionat prea mare pentru locuinta ta nu doar
va raci prea mult casa, dar cu siguranta vei resimti costurile de energie la finalul verii.
2.

Procesul de montare

Odata alegerea optima facuta, este timpul sa va ocupatii de procesul de montare al aparatului de aer conditionat. Primul
lucru pe care trebuie sa il stiti este acela ca instalarea unui astfel de dispozitiv se face numai de catre o echipa
specializata, care sa indeplineasca normele de siguranta si functionare. De aceea, va sfatuim sa apelati cu incredere la
o firma specializata. Tot specialistii va pot sfatui in legatura cu locul unde aparatul de aer conditionat ar trebui montat.
Acesta este un factor esential cand vine vorba de randamentul unui astfel de dispozitiv intrucat influenteaza in mod
direct timpul de racire al locuintei.
3.

Setari si optimizare

Cand vine vorba de randamentul unui aer conditionat, este important sa precizam faptul ca setarile de functionare sunt
in relatie directa cu performanta aparatului. Pentru a nu suprasolicita dispozitivul, dar si pentru a ne proteja de socul
produs de diferentele mari de temperatura in exterior si interior, va sfatuim sa nu optati pentru o un nivel mai jos de 2425 de grade Celsius. Reglarea temperaturii la o valoare mai mica de 24 de grade Celsius inseamna si o factura mai
mare, pentru ca pentru fiecare grad in minus consumul de energie creste cu 5-7%. In plus, chiar daca a opri aerul
conditionat temporar pentru a economisi pare o idee buna, in realitate acest lucru nu va produce efectul dorit pentru ca,
la repornire, aparatul va fi suprasolicitat pentru a compensa timpul irosit. Recomandarea specialistilor este de a pastra
aerul conditionat pe ventilatie si la o temperatura placuta tot timpul, evitand astfel perioadele de caldura care nici macar
nu ne vor ajuta sa reducem factura de curent.
4.

Izolarea termica

A ne izola termic locuinta este un proces costisitor, dar cu rezultate uimitoare. Nu doar ca ambientul din casa va fi mai
placut, limitand alternantele bruste de temperatura, dar factura de energie va scadea cu pana la 30%. Mentinerea
temperaturii optime un timp mai indelungat inseamna nu doar un consum mai redus de energie, dar si prelungirea
duratei de viata a aparatului de aer conditionat.
De retinut!
In primul rand, aveti mare grija la modelul de aer conditionat pe care il achizitionati, dar si la procesul de montaj. Nu
exagerati cu temperaturile joase pentru a nu va pune sanatatea in pericol, evitand totodata si suprasolicitarea aparatului
de racire. Nu in ultimul rand, desi este o investitie destul de mare, ar trebui sa luati in considerare ideea izolarii termice a
locuintei voastre, ceea ce ar putea sa reduca substantial costul de climatizare atat pe timp de vara, dar si iarna.

