
Klimatizácia
Čistenie a dezinfekcia

klimatizácie



Klimatizácia v prevádzke
Klimatizácia či vo vozidle, v kancelárii alebo        

v domácnosti je v činnosti počas celého 
roka. V lete chladí a počas chladnejších 

období v roku odčerpáva nadmernú vlhkosť       
z ovzdušia. 

Zabezpečenie bezporuchového stavu, 
zdravého používania klimatizácie, správnej 
údržby a čistenie klimatizácie má taktiež 

svoje opodstatnenie. 



Klimatizácia v prevádzke
Počas dlhých cyklov, keď sa klimatizácia 
nepoužíva, alebo počas nadmerného  

používania, baktérie, plesne a iné mikro 
organizmy sú vypúšťané do vzduchu            

v miestnosti alebo do vozidla interiéru
ventilátorom výparníka. 

Tieto baktérie, spôsobujú šírenie 
nepríjemných pachov. Môžu spôsobovať 
alergické reakcie u ľudí a hlavne u detí ako 

je kýchanie, kašľanie alebo slzenie očí.



Baktérie, plesne, Mikroorganizmy

Aspergillus nigar Candida albicans Escherichia Coli

Pseudomonas aeruginosaProteus Rettgeri

Všetky z nich nájdete v kabíne auta alebo       
na výparníku klimatizácie.



Tieto baktérie môžu spôsobiť…
• Aspergillus nigar – vážnu poruchu pľúcneho laloka, 

hubovú infekciu ucha
– Odkaz: http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_niger

• Candida albicans – „kvasnicová" infekcia
– Odkaz: http://www.healthscout.com/ency/68/312/main.html

• Escherichia Coli – krvavá hnačka, brušné kŕče, 
horúčka, poškodenie červených krviniek, zlyhanie 
obličiek
– Odkaz:http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/escherichiacoli_g.htm#What%20illne

ss%20does%20E.%20coli%20O157:H7%20cause

• Proteus Rettgeri – infekcia močového traktu, 
odolnosť in vitro voči antibiotikám – znížená imunita
– Odkaz: http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/103/3/261

• Pseudomonas aeruginosa – infekcia očí a uší, 
infekcia kostí a kĺbov, infekcia kože a tkanív, atď
– Odkaz: http://textbookofbacteriology.net/pseudomonas.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_niger
http://www.healthscout.com/ency/68/312/main.html
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/escherichiacoli_g.htm#What%20illness%20does%20E.%20coli%20O157:H7%20cause
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/escherichiacoli_g.htm#What%20illness%20does%20E.%20coli%20O157:H7%20cause
http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/103/3/261
http://textbookofbacteriology.net/pseudomonas.html


Kde vzniká kontaminácia?

• Vnútorný filter
– Vnútorný filter je jedno z miest kde sa 

mikroorganizmy často usádzajú.
– Je to vo forme nánosu, prachu, peľu a 

baktérií.
– Vnútorný filter je ľahko prístupný a rýchlo 

vymeniteľný.



Kde ešte vzniká kontaminácia?

• Výparník
– Výparník je uložený priamo v systéme 

prúdenia vzduchu a nie je prístupný.
– To robí výparník ideálnym miestom           

na plodenie baktérií a plesňových kultúr.



Schéma klimatizačnej jednotky 
v automobile

1. Externý prívod 
vzduchu

2. Cirkulácia
3. Ventilátor výparníka
4. Výparník
5. Ohrievacie teleso
6. Kompresor
7. Chladič
8. Elektrický ventilátor



Systém klimatizácie



Obvyklý spôsob čistenia

- Rozobrať spojené časti až k výparníku
- Ručne vyčistiť vinutie 
- Toto však môže trvať niekoľko hodín





Čistenie & Dezinfekcia

- Čistenie bez rozmontovania akýchkoľvek častí 
klimatizácie

- Dezinfikovanie a absorbovanie zápachov, čoho 
následkom je  neutrálna vôňa, ktorá 
nespôsobuje alergie

- Ušetrí sa čas a pracovná sila
- Výsledkom je vyššia efektivita



Vzorky vody odobraté počas 
demonštrácie

Pred Počas Po
čistením čisteníčistenia



Zápis z firmy CTP

• Množstvo zabitých   
baktérií po 20.minútach 
99.99%

• Všetky tieto baktérie 
sa po určitom čase opäť 
objavia v chladiacej 
špirále a v interiéri 
vozidla.





















Testované TUV



Niektorý z našich zákazníkov



Niektorý z našich zákazníkov
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