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Systemy klimatyzacji stosowane w autobusach
Rozwiązania na przykładzie firmy Eberspaecher
Marek Stępniewski, Magdalena Dyr

Wstęp
Komfort i bezpieczeństwo podróży stają

się w ostatnich latach istotnym czynnikiem
wyboru środka transportu. Przewoźnicy
i organizatorzy transportu, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom pasażerów podej-
mują działania zmierzające do poprawy
warunków podróżowania zarówno w komu-
nikacji miejskiej, jak i w przewozach mię-
dzymiastowych i turystycznych. W tej sytu-
acji jednym z podstawowych wymogów
stawianych współczesnym autobusom jest
ich wyposażenie w systemy klimatyzacji
przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska
pracy kierowcy. Stosowanie tych rozwią-
zań, jeszcze niedawno postrzegane jako
luksus przydatny w krajach o gorącym kli-
macie, staje się standardowym wyposaże-
niem samochodów osobowych i pojazdów
użytkowych, w tym autobusów. Wynika to
ze zmieniającego się stylu życia oraz wzra-
stających wymogów stawianych współcze-
snym pojazdom i systemom transporto-
wym. Istotny staje się także aspekt bezpie-
czeństwa – właściwa temperatura i wilgot-
ność powietrza w miejscu pracy kierowcy
mają wpływ na jego reakcje i zachowania
podczas prowadzenia pojazdu. W konse-
kwencji niewystarczające stają się natural-
ne sposoby wietrzenia wnętrza pojazdów.
Z prowadzonych pomiarów wynika

bowiem, że nawet w relatywnie chłodne
dni, gdy zewnętrzna temperatura powie-
trza wynosi 15oC, w pojeździe poruszają-
cym się nasłonecznioną ulicą temperatu-
ra osiąga ok. 30oC. Jej obniżenie do po-
ziomu akceptowanego przez użytkowni-
ków środków transportu bez zastosowa-
nia rozwiązań chłodzących powietrze jest
trudne. Jednocześnie zastosowanie klima-
tyzacji obniża wilgotność powietrza i po-
prawia jego czystość. Może także niwelo-
wać, dzięki zastosowaniu filtrów węglo-
wych, nieprzyjemne zapachy z otoczenia.

Systemy klimatyzacji dostosowuje się
do rodzaju i wielkości pojazdu. W tej sytu-
acji producenci instalacji powinni oferować
zarówno rozwiązania specjalistyczne, jak
i uniwersalne komponenty. Przykłady tych
systemów przedstawiono w niniejszym
artykule na podstawie rozwiązań firmy
Eberspaecher.

Systemy klimatyzacji firmy
Eberspaecher

Firma Eberspaecher ma w swej ofercie
zarówno kompletne instalacje klimatyzacyj-
ne, jak również ich elementy. Spośród kom-
pletnych instalacji dostępne są zestawy do:
o mikrobusów i autobusów,
o kabin samochodów ciężarowych i do-

stawczych,

o samochodów specjalnych,
o wozów i przyczep kempingowych,
o zabudów chłodniczych.

Instalacje o mocy chłodniczej od kilku
do kilkunastu kilowatów dostępne są za-
równo z pojedynczym parownikiem, jak
i wieloparownikowe. Różnorodność roz-
wiązań pozwala na integrowanie parowni-
ków z fabrycznym układem ogrzewania
i wentylacji pojazdu oraz na umieszczanie
ich w dowolnym miejscu wewnątrz pojaz-
du: pod sufitem, na ścianach bocznych,
na podłodze. Są też dostępne specjalne
wersje parowników przeznaczone do za-
budowy w kanałach wentylacyjnych wyko-
nywanych przez producentów nadwozi.
Skraplacze mogą być umieszczone w ko-
morach silnikowych, pod podłogą pojaz-
du lub na jego dachu.

Szeroka gama uniwersalnych kompo-
nentów takich jak parowniki, skraplacze itp.
pozwala także na opracowanie indywidu-
alnych rozwiązań. Mogą one być modyfi-
kacjami gotowych zestawów lub zupełnie
nowymi systemami. Do ciekawszych roz-
wiązań można zaliczyć zestawy służące do
rozbudowy fabrycznych instalacji wentyla-
cyjnych. Pozwalają one stosunkowo niskim
nakładem pracy i kosztów wyposażyć po-
jazdy dostawcze czy mikrobusy w wydaj-
ny system klimatyzacji.

Fot. 1. Rozmieszczenie elementów systemu klimatyzacji w autobusie
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Popularnym rozwiązaniem w zakre-
sie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
autobusów miejskich i międzymiasto-
wych oraz autokarów jest rodzina pro-
duktów AC 136 G3. Urządzenia te mają
moc chłodzenia od 24 do 44 kW. Dzięki
kompaktowym rozmiarom i niewielkiej
masie, wszystkie modele dają się łatwo
zintegrować z każdym typem konstruk-
cji dachu. Ponadto AC 136 G3 wyróżnia
się ze względu na efektywne zarządza-
nie energią poprzez wyjątkowo oszczęd-
ne zużycie prądu (tab. 1). Istotnymi ce-
chami tego systemu są:
v „przyjazny serwis” ze względu na łatwy

dostęp do części zamiennych i eksplo-
atacyjnych,

v dostosowanie do użytkowania w krajach
o gorącym klimacie,

v minimalizacja strat czynnika chłodzące-
go dzięki hermetycznemu cyklowi chło-
dzenia,

v dostępna technologia bezszczotkowej
dmuchawy,

v możliwość indywidualnego dostosowa-
nia systemu do potrzeb klienta.
W autobusach stosowane są także

systemy AC 353 G4. Mogą być one wyko-
rzystywane nawet w najcięższych warun-
kach klimatycznych. Podstawowe parame-
try techniczne tego systemu przedstawio-
no w tabeli 2. Istotnymi cechami systemu
AC 353 G4 są:
Z kompaktowy, modułowy design dzięki

zaawansowanej technologii wymienni-
ków ciepła MCHX (Micro Channel Heat
Exchanger),

Z łatwy montaż,
Z redukcja ilości czynnika chłodniczego,

dzięki czemu zmniejsza się negatywny
wpływ na środowisko naturalne,

Z standardowa powierzchnia montażu
wszystkich modeli,

Z niskie koszty eksploatacji i serwisowania,
Z niska masa.

Do chłodzenia kabiny kierowcy au-
tobusów miejskich i międzymiastowych
wykorzystuje się system AC 403 E. Jest
to elektrycznie napędzany klimatyzator
dachowy, który wyróżnia się stałą mocą
oraz możliwością łatwego montażu.

Fot 2. Kompaktowe rozmiary
i niewielka masa systemu klimatyzacji
AC 136 G3 pozwalają na jej łatwy montaż
na dachu każdego pojazdu

Fot. 3. System
klimatyzacji AC 353 G4
przeznaczony jest do stosowania
nawet w najcięższych warunkach klimatycznych
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Podstawowe parametry techniczne
przedstawiono w tabeli 3.

W minibusach stosowane mogą być
systemy klimatyzacji z rodziny produktów
AC 420. Urządzenia te mają moc chłodze-
nia od 6 do 10 kW. System AC 420 wyróż-
nia się w szczególności poprzez innowa-
cyjny i kompaktowy design i niewielką
masę, dzięki czemu można go łatwo zinte-
grować z każdym typem dachu. Istotnymi
cechami systemu AC 420 są:
o możliwość użytkowania w krajach o go-

rącym klimacie (AC 420 II),

o „przyjazny serwis” ze względu na łatwy
dostęp do części zamiennych i eksplo-
atacyjnych,

o minimalizacja strat czynnika chłodzące-
go dzięki hermetycznemu cyklowi chło-
dzenia,

o dostępna technologia bezszczotkowej
dmuchawy,

o opcja świeżego powietrza.
Najnowszym systemem klimatyzacji fir-

my Eberspaecher jest rodzina produktów
AC 520. Stanowi ją seria umieszczanych na
dachu klimatyzatorów, zaprojektowanych

dla średniej wielkości autobusów miej-
skich oraz autokarów. Obejmuje ona urzą-
dzenia wysokiej wydajności od 15 do
30 kW, zapewniając wysoki stopień róż-
norodności zastosowań. Niewielki rozmiar,
ze względu na poprzecznie zamontowa-
ny kondensator, jak również standardowa
zabudowa na dachu umożliwiają dużą ela-
styczność dla producentów autobusów
przy stosowaniu urządzenia w pojazdach.
Wentylatory wylotu powietrza z kabiny pa-
sażerskiej mogą być umieszczone w środ-
ku pojazdu lub po bokach w zależności
od wnętrza i konstrukcji dachu danego
modelu autobusu. Cechami systemu
AC 520 są także:
Z opcja odświeżania powietrza (do 100%

świeżego powietrza),
Z dostępna technologia bezszczotkowej

dmuchawy,
Z możliwość stosowania w klimacie go-

rącym (maksymalna temperatura pra-
cy do 55oC),

Z zmniejszona ilość czynnika chłodnicze-
go ze względu na wymiennik ciepła
MCHX.

Panele sterujące klimatyzacją
firmy Eberspaecher

Do sterowania klimatyzacją firma Eber-
spaecher oferuje dwa modele paneli Klima-
logic I i Klimalogic II. Za pomocą panelu
Klimalogic I można sterować wszystkimi
funkcjami klimatyzatora. Wprowadzenie
danych następuje przez wytrzymałą, pod-
świetlaną klawiaturę membranową. Wszyst-
kie ustawienia, jak temperatura wewnętrz-
na, wprowadzenie świeżego powietrza czy
liczba obrotów dmuchawy można odczy-
tać z przejrzystego wyświetlacza LED. Wbu-
dowana funkcja ochronna sprawia, że kli-
matyzacja jest wyłączona podczas warun-
ków niesprzyjających pracy urządzenia.
Dzięki kompaktowej konstrukcji panel kon-
trolny Klimalogic I może zostać zintegro-
wany z każdą deską rozdzielczą. Podsta-
wowymi funkcjami panelu są:
v automatyczna regulacja temperatury

wewnętrznej,

Fot. 4. System klimatyzacji AC 403 E przeznaczony do chłodzenia kabiny kierowcy autobusu

Fot. 5. System klimatyzacji AC420 przeznaczony do chłodzenia minibusów
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v automatyczna lub manualna regulacja
liczby obrotów dmuchawy,

v wyświetlanie temperatury zewnętrznej
i wewnętrznej,

v wyświetlanie informacji o błędach.
Opcjonalnymi funkcjami panelu Klima-

logic I mogą być:
o odwilżanie,
o sterowanie „świeże powietrze/recyrku-

lacja wewnętrzna”,
o licznik godzin pracy,
o kontrola temperatury kompresora.

Klimalogic II reguluje i nadzoruje w pełni
automatycznie wszystkie funkcje systemu
klimatyzacji autobusowej Eberspaecher
Sütrak. Zawiera on sterowanie klimatyzacją
przestrzeni pasażerskiej i miejsca kierowcy
oraz ogrzewaniem pojazdu, w tym ogrzewa-
niem postojowym. Podświetlony graficzny
wyświetlacz LCD pozwala na łatwe wprowa-
dzenie danych i zapewnia informacje doty-
czące aktywnych funkcji systemu klimatyza-
cji. Wbudowana funkcja ochronna sprawia,
że kompresor jest wyłączony podczas wa-
runków niesprzyjających pracy urządzenia.
Dzięki standardowej konstrukcji Klimalogic II

może być zintegrowany z każdym panelem
sterującym w desce rozdzielczej. Do jego
podstawowych funkcji zalicza się:
Z oddzielną automatyczną regulację tem-

peratury przestrzeni pasażerskiej i miej-
sca kierowcy,

Z automatyczną lub manualną regulację
liczby obrotów dmuchawy,

Z regulację ogrzewania postojowego
w tym pompy wodnej i silnika,

Z automatyczne lub manualne sterowanie
„świeże powietrze/recyrkulacja we-
wnętrzna”,

Z wyświetlanie i zapamiętywanie informa-
cji o błędach,

Z kontrolę temperatury kompresora,
Z licznik godzin pracy (opcjonalnie).

Przykład indywidualnego
rozwiązania systemu
klimatyzacji

Specjalny projekt klimatyzacji autobu-
sowej dla Królewskiego Uniwersytetu Sau-
dyjskiego opracowała firma Eberspaecher
Sütrak na zlecenie VISEON Bus GmbH.
Specjaliści ds. klimatyzacji wyposażyli dwa-
naście trolejbusów VISEON w urządzenia
typu AC 136 AE. W listopadzie autobusy
będą prezentowane w Arabii Saudyjskiej.

Saudyjski zleceniodawca życzył sobie
pojazdu, który dokładnie odpowiada jego
wysokim wymaganiom, oferując przy tym
maksimum komfortu. Na terenie kampusu
nowego Królewskiego Uniwersytetu Sau-
dyjskiego bin Abdulaziz, wszystkie strefy
ruchu pojazdów są oznaczone jako wolne
od emisji substancji szkodliwych. Zapropo-
nowano więc zastosowanie niskopodłogo-
wych, przegubowych trolejbusów, które

Fot. 6. System klimatyzacji AC 520 przeznaczony do chłodzenia autobusów średniej wielkości
to najnowszy produkt firmy Eberspaecher

Fot. 7. Za pomocą panelu Klimalogic I można sterować wszystkimi funkcjami klimatyzatora
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połączą klinikę uniwersytecką, instytuty
i strefę mieszkalną. Pomimo charaktery-
stycznego dla obszarów pustynnych upa-
łu, pasażerowie będą odbywali podróż
w komfortowych warunkach. Zagwarantu-
je je nowoczesny system klimatyzacji.

Aby zapewnić równomierną, pozba-
wioną ryzyka powstawania przeciągów kli-
matyzację na całej przestrzeni pasażerskiej,
nawet w ekstremalnych warunkach, VISEON
zastosował w trolejbusach innowacyjny

Fot. 9. Projekt systemu klimatyzacji trolejbusów dla Królewskiego Uniwersytetu Saudyjskiego jest dobrym przykładem kompetencji Eberspaecher
Sütrak jako partnera rozwoju i implementacji indywidualnych rozwiązań

design sufitów ze zintegrowanym projek-
tem klimatyzatora przestrzeni. Najbardziej
skomplikowane zadanie dla projektantów
klimatyzatorów polegało na dopasowaniu
już istniejących urządzeń do wymogów
klienta. Wymagało to wprowadzenia
zmian do konwencjonalnego przepływu
powietrza. Urządzenia typu AC 136 AE
(wszystkie elektryczne) sprawiają, że po-
wietrze z wnętrza jest zasysane na boki,
natomiast schłodzone wraca na środek.

Fot. 8. Klimalogic II reguluje i nadzoruje w pełni automatycznie wszystkie funkcje systemu
klimatyzacji autobusowej Eberspaecher Sütrak

Kable i przewody zasilające działają w prze-
strzeni pod dachem. W ten sposób, kanały
powietrzne pozostają wolne, co gwarantu-
je optymalny przepływ. Pod tapicerką da-
chu ukryte są cztery kanały powietrzne bie-
gnące wzdłuż całej długości pojazdu, któ-
re rozdzielają powietrze w przestrzeni pa-
sażerskiej na prawo i lewo od środkowego
wejścia dzięki specjalnym przewodom.

System klimatyzacji obejmuje dwa kli-
matyzatory dachowe AC 136 AE – na przód
i tył pojazdu, o mocy 32 kW każdy. Kom-
presory są zasilane prądem przemiennym
i zintegrowane bezpośrednio z klimatyza-
torami dachowymi. Zmienna częstotliwość
prądu zapewnia w pełni automatyczną re-
gulację i ciągłe klimatyzowanie również
podczas powolnego ruchu (tzw. stop-and-
go traffic). Ponieważ kompresor nie jest
wbudowany, jak zazwyczaj w silnik w tylnej
części pojazdu, nie są konieczne skompli-
kowane przewody dla środka chłodzące-
go i urządzenie może być nim napełnione
od razu w zakładzie. Aby zagwarantować
niezawodność autobusów mimo charakte-
rystycznych dla Arabii Saudyjskiej upałów,
zostały one wyposażone w dodatkowe jed-
nostki Eberspaecher Sütrak. Modele typu
AC 403 E o mocy 4 kW zastosowano do
chłodzenia obudowy urządzeń na dachu,
gdzie mieści się elektronika sterująca.


