
Проектот CLEAR-X е финансиран од Програмата за истражување и иновации - Хоризонт 2020 на  
Европската унија врз основа на  договорот за грант бр. 101033682. Содржината на овој документ ги 
претставува единствено ставовите на авторите и тоа е нивна одговорност. Не ги претставува гледиштата 
на Европската комисија и/или Европската извршна агенција за клима, инфраструктура и за животна 
средина (CINEA). Европ ската комисија и Агенцијата не прифаќаат одговорност за употребата на  
информациите и содржината што ги содржи оваа публикација.

КАКО
ДА СЕ ОДРЖУВА  
ЕФИКАСНОСТА  
НА КЛИМА УРЕДОТ?

Сервисот и редовното одржување ја одржуваат ефикасноста на клима уредот. 

Со редовен сервис и одржување обезбедуваме оптимално искористување на клима уредот. 

Ефикасноста на клима уредот може да се намалува со текот на годините, а потрошувачката на енер-
гија за неговото работење може да се зголеми. Затоа е императив да се грижите за правилно одр-
жување и редовен годишен сервис, по можност пред почетокот на летната сезона. 

Редовниот годишен сервис за клима уред обично вклучува: 
l визуелна проверка на уредот и неговите жици, 
l контрола на споеви со завртки, 
l чистење на филтри за прашина, 
l чистење и дезинфекција на разменувачот на топлина, 
l проверка и чистење на колекторот и одводот на кондензатот од внатрешната единица, 
l контрола на температурата на издуваниот воздух на внатрешната единица, 
l контрола на системот за ладење, 
l контрола на притисокот на ладилното средство и доколку е потребно, полнење, 
l проверка и контрола на работата на електромотори, компресори, вентилатори и клапни, 
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l контрола на работењето на електронската регулација, 
l чистење на маската и капакот на внатрешната единица, 
l замена на батериите во далечинскиот управувач, 
l чистење на надворешната единица, 
l функционален тест на климатизерот. 

Проверете ја цената за редовна сервисна проверка на климатизерот за една внатрешна и една 
надворешна единица проверете пред да го купите климатизерот. 

Што можете сами да направите? 

Филтрите во клима уредите за домашна употреба обично не се во контакт со „агресивен“ воздух, 
па затоа нема потреба да ги менувате - доволно е да ги измиете под млаз вода и да ги исушите. 
Но, тоа е се што можете сами да направите. Оставете ги другите работи за одржување на овла-
стен сервисер. 

Редовното одржување е неопходно и од здравствена гледна точка 

Воздухот патува низ филтрите до разменувачот на топлина, каде што се лади. Во исто време, 
од него се извлекува влага, па на отворите на разменувачот се собира вода, која се собира во 
резервоар за собирање, а оттаму преку посебна цевка се испушта во одводот или на отворено. 
Разменувачот на топлина и резервоарот за собирање се секогаш влажни, а влажната средина 
е идеална за развој на разни микроорганизми, мувла и габи, кои во најдобар случај предизви-
куваат само непријатни мириси, а во најлош случај предизвикуваат алергиски реакции и разни 
болести. Затоа, покрај чистењето, редовниот сервис вклучува и дезинфекција на компонентите 
на уредот. 

Најчестиот виновник за лошите перформанси на системот за климатизација и непријатните 
мириси се затнатите филтри, бидејќи тие задржуваат најголем дел од нечистотијата, праши-
ната и микроорганизмите. 

Што да направите ако од клима уредот тече ладилно средство? 

Доколку забележите дека во клима уредот нема ладилно средство или дека има многу малку, 
исклучете го уредот, проветрете ја просторијата и повикајте сервисер. Сервисерот ќе процени 
дали истекувањето на ладилното средство е резултат на дефект во инсталацијата или дали ис-
текува од самиот клима уред и ќе изврши поправка. 

Ризик од запалување во случај на истекување на ладилното средство R32 (кој е многу поеко-
лошки од R410A користен во минатото) речиси и да не постои: на изворот на истекување, брзи-
ната на гасот е значително превисока за запалување, но кога брзината паѓа, ладилното средство 
е веќе доволно измешано со околниот воздух, па запалувањето повторно не е можно.


