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Zainstaluj bezpiecznie klimatyzację 
w Twoim domu lub mieszkaniu

Czy w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju 
możliwa jest bezpieczna instalacja klimatyzacji? Oczywiście, że tak. 
Pamiętajcie, że nie musicie rezygnować z instalacji klimatyzacji z 
powodu koronawirusa. Wystarczy zachować najważniejsze zasady 
bezpieczeństwa oraz kierować się zdrowym rozsądkiem.

5 prostych zasad bezpiecznej instalacji klimatyzacji
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Podczas instalacji zminimalizuj liczbę osób przebywających w pomieszczeniu2

Nie witaj się oraz załóż jednorazowe rękawiczki i opcjonalnie maskę3

Zachowaj bezpieczny odstęp od 1,5 do 2m4

Przeglądaj katalogi, ulotki online i zdecyduj, który model najbardziej Tobie odpowiada.
W internecie znajduje się dużo katalogów z klimatyzatorami, w których znajdziesz wszystkie 
niezbędne informacje, a nawet obejrzysz gotowe aranżacje. 

Korzystaj z gotowych narzędzi doboru klimatyzacji.
Możesz skorzystać z gotowych konfiguratorów, które wybiorą urządzenia idealne dla Ciebie. 

Przygotuj listę pytań i wątpliwości.
Doświadczony instalator bardzo szybko doradzi w kwestii doboru urządzenia oraz rozwieje 
wszelkie wątpliwości.

Unikamy przebywania z instalatorami tym samym pomieszczeniu, możemy wykorzystać 
telefon w celu rozwiązania jakichkolwiek wątpliwości.

Uścisk dłoni czy „żółwik”? Epidemiolodzy udowodnili, że tradycyjne powitanie przenosi 10 
razy więcej drobnoustrojów. Dlatego zamieńmy uścisk dłoni na serdeczny uśmiech. 

Zachowanie bezpiecznego odstępu jest kluczowe w celu uniknięcia zarażenia się 
koronawirusem, czy innymi chorobami przenoszonymi drogą kropelkową.

Zaleca się wietrzenie pomieszczeń kilka razy dziennie. Ma to duże znaczenie, ponieważ 
umożliwia przywracanie w pomieszczeniach optymalnych warunków, które zdecydowanie 
mniej sprzyjają rozwojowi pleśni, grzybów i chorobotwórczych patogenów, w tym również 
koronawirusa.

W międzyczasie regularnie i dokładnie myj ręce mydłem i używaj środków dezynfekujących.
Zachowaj te zasady i ciesz się czystym powietrzem i optymalną temperaturą w Twoim domu!

Omów wszystkie możliwe szczegóły przez telefon lub wykorzystaj dostępne kanały komunikacji 
online.Przed rozmową z instalatorem przygotuj następujące informacje:

Telefon & Internet1

Powierzchnia/kubatura pomieszczenia w m².
Powierzchnia pomieszczenia umożliwi instalatorowi dobranie urządzenia o odpowiedniej 
mocy. Najprostszą metodą wyliczenia zapotrzebowania na moc klimatyzatora jest przelicznik:  
10m² = 1kW mocy chłodzenia
Opcjonalnie możesz dołączyć zdjęcia i rysunki techniczne domu, czy mieszkania.

Zastanów się jakie funkcje powinna spełniać klimatyzacja.
Oprócz podstawowych funkcji chłodzenia i grzania, warto zwrócić uwagę na funkcje związane 
z eliminacją wirusów, bakterii i grzybów oraz np. funkcje wspomagające walkę z alergią oraz 
smogiem.

Sprawdź jak działa konfigurator klimatyzatorów  

Po instalacji przewietrz dokładnie pomieszczenie5

https://hvacpr.pl/bestsellery/klimatyzatory-scienne-2019/marka/aux

