
Какво е инверторен климатик? 

  

Основната идея е температурата в стаята да е постоянна без големи колебания и 

консумацията на енергия, която е директно свързана с тази температура също да е 

оптимална. Мого новововъдения бяха направени през тези две години и се появиха 

климатици, които използват най-различни технически решения за да се постигне 

оптимален режим с минимален разход на енергия. Всеки производител на климатици 

има свои собствени решения в тази насока, но напоследък като че ли сензора за 

присъствие на хора в стаята е един много добър начин за повишаване на енергийната 

ефективност, след като бяха изчерпани останалите методи. Така или иначе в момента 

най-добрите климатици разполагат с един такъв сензор и той им позволява да са 

енергоспестяващи във всеки един момент. 

Тъй-като "какво е инверторен климатик?" е един от най-честите въпроси свързани с 

климатици, започнах да развивам специална статия по тази тема. 

Накратко това са климатици произведени по-съвременна технология с по високи 

степени на енерго спестяване с възможност да осигурят надеждно отопление. До 

началото на 80-те години на 20 век са се произвеждали климатици, които са имали 

постоянна мощност. След това TOSHIBA разработва метод по който да се произвеждат 

климатици с променлива и контролируема мощност, а именно по познатото име 

инверторни климатици. 



Най-близката аналогия с която може да бъде 

разбрана раликата между обикновените и инверторните климатици е лекия автомобил. 

Обикновения климатик може да бъде оприличен на автомобил без скоростна кутия и с 

фиксирани обороти на двигателя. При инверторните климатици оборотите на 

двигателя, съответно мощносттта се контролира динамично в зависимост от 

необходимата мощност- това много с автоматична скоростна кутия. 

Има и други съществени разлики. В инверторните климатици е поставена много по-

сложна електроника за управление и много повече датчици чрез които се следи 

непрекъснато режима на работа, т.е. инверторния климатик е произведен по по-сложен 

технологичен процес. За съжаление по-високите технологии използвани за 

производството на инверторни климатици е причина техните цени да са по-високи в 

сравнение с обикновените климатици. 

Всъщност дори и различните цени при инверторните климатици са обуслувени доколко 

високотехнологични са компонентите вградени в тях. Така понякога могат да бъдат 

видяни големи разлики от гледна точка на цени за инверторни климатици с еднаква 

мощност и даже от един и същи производител. 

Тъй-като тази технология е по-енергоспесяваща, напоследъл се носят разни слухове, че 

в бъдеще тя трябва да стане основна и производството на обикновени климатици 

трябва да бъдат забранено с цел спестяване на енергия и съответно по-малко щети на 

околната среда. 

Евтин климатик за отопление 

Трябва да се внимава с евтините климатици, когато се цели използването на климатик 

за отопление. Различните климатици са с различни цени, но причината за тези разлики 

не се състои в това че търговеца е направил промоция или не, а просто защото 

производителя е търсил баланс между качество и цени. Най-евтините климатици 

трудно биха могли да се използват за отопление, не за друго а защото най-вероятно те 

не са инверторни, което в някой региони на страната с температури около нулата 

направо ги прави толкова неикономични, че дори една проста печак духалка е по-

икономична от тях. 

Хубавите климатици струват пари и то повече пари и заради това ако не разполагате с 

достатъчно пари е по-добре да продължите да използвате старото си отопление. Не за 

друго но някой евтини климатици монго често замръзват, а това замръзване е чиста 

загуба при вашето отопление. В интерес на истината всички климатици замръзват, но 

хубавите климатици са с оптимизиран режим на размразяване, който не позволява 

цялстния баланс от използвана и придобита енергия да е отрицателен, докато в 



обратния случай климатика по-скоро прави сметка за ток отколкото да има някакво 

реално отопление от него. 

Някой евтини климатици дори стигат до там, че веднъж замръзанли изобщо не могат да 

се размразят самостоятелно и след това е необходим сервиз за климатици, който отново 

да ги вкара в работно съсътояние, но това понякога дори е и временно особенно ако 

външните температури се задържат отрицателни. Един замръзнал климатик много 

трудно взима енергия от външния въздух, защото наличието на лед по-външното тяло 

спира нормалния топлообмен. Както много пъти съм казвал, споменете си че 

ексимосите си правят къщички от лед!!. Леда е много добър изолатор и веднъж 

замръзнал за дълго време е много вреоятно вашия климатик да духа студено за дълго 

време. При хибавите инверотрни климатици не стои този проблем, освен ако нямата 

някакъв дефект, но след като са и хубави вероятността за ремонт на самия климатик е 

много по-малка в сравнение с евтините климатици. 

 


