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TE S T K L I M A T I Z A C E

Ovûfieno v praxi

Nejen horké léto roku 2003
pfiivedlo mnohé karavanis-
ty k úvaze, zda si do svého

pohyblivého dovolenkového pfií-
stfie‰ku nepofiídit klimatizaãní zafií-
zení. Chtûl by snad nûkdo po pûti
hodinách jízdy v perfektnû klima-
tizovaném autû proÏít dovolenou
v obytném voze, kter˘ pfiipomíná
pec na kolech? Ne, urãitû ne.

Také díky tomuto trendu vyvi-
nul Hobby spolu s firmou Truma
vlastní klimatizaci. Reklama na
toto klimatizaãní zafiízení slibuje
nesl˘chané: stisknutím tlaãítka se
pfiístfie‰ek na taÏném zafiízení
zmûní v oázu s chladn˘m a su-
ch˘m vzduchem. 

Praxe ukáÏe, zda zafiízení do-
drÏí to, co slibují technická data.
Ta jsou totiÏ v˘sledkem zkou‰ek
v klimatizaãní komofie a nevy-
pl˘vají z praxe. V praxi to totiÏ
ãasto vypadá úplnû jinak neÏ
v laboratorních podmínkách.
V klimatizaãní komofie, kde je
teplota 35°C, bude v karavanu
maximálnû 35°C. Ve stínu v kem-
pinku v‰ak i pfii 35°C svítí po-
fiád sluníãko – proto teplota 
mezi okny a zatemÀovacími zá-
vûsy nebo mezi stfie‰ním víkem
a oknem bude o hodnû vy‰‰í. 

Nejlep‰í klimatizace
Osm klimatizaãních zafiízení instalovan˘ch do vozidel 
Bürstner Flipper 460 ukázalo ve vedru jiÏní Francie, 
co umí. V létû je máme tady.

Nejlep‰í klimatizace
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Jak se tedy osvûdãí nejbûÏnûj‰í
klimatizaãní zafiízení v reáln˘ch
podmínkách? S osmi karavany se
to pokusila v létû 2005 ovûfiit re-
dakce ãasopisu Camping, cars &
caravans ve spolupráci s nizozem-
sk˘mi kolegy z ãasopisu KCK.
Bürstner k této velké zkou‰ce po-
skytl osm karavanÛ Flipper 460
TS, které trajekt dopravil na jih
Francie. Aby byla zaji‰tûna per-
fektní montáÏ, kaÏd˘ ze sedmi
rÛzn˘ch v˘robcÛ si instaloval kli-
matizaãní zafiízení do karavanu
sám. 

Pût kompresorÛ pochází od
Cool.in (C.s14), Dometic (Bliz-
zard 2100), Telair (Iceberg
7000), Truma (Saphir Comfort
IR) a Waeco (Easy Cool EC 2500
AC). V˘parníky jsou od v˘robcÛ
Oxycom (Cabin 400), Trustair
(ACS-ML-400) a opût od Waeco
(CoolBreeze CB-1200-AC), kter˘
zaskoãil za Industrial Electronics –
ten totiÏ nemûl produkt srovna-
teln˘ s konkurencí. 

V kempinku Domaine de Pradi-
ne u Lanuéjols na okraji Národní-
ho parku Cevennen svítí slunce
a teploty se pohybují kolem 40°C.
Opravdové peklo. Sluníãko praÏí
na v‰echny v ‰iku sefiazené kara-

vany. Stojí daleko od ostatních
kempafiÛ. Jejich dvefie smûfiují na
jih a cel˘ den se zde ani na chvilku
neobjeví stín. Jisté je pouze jedno:
pfiíjemnû chladn˘ obytn˘ prostor
by nebyl na ‰kodu. Hluk v‰ech
ventilátorÛ a kompresorÛ by
mohl jít na nervy – zvlá‰tû kdyÏ
bûÏí najednou osm klimatizaã-
ních zafiízení, která jsou postave-
na vedle sebe. V noci by si kem-
pafii mûli z dÛvodu noãního klidu
vypínat pfiívod proudu. Hluãnost
prostû patfií k dÛleÏit˘m testova-
cím kritériím.

KaÏd˘ obytn˘ vÛz má snímaã,
kter˘ pfies zafiízení pro registraci
dat posílá teplotní hodnoty na
poãítaã. Za dvanáct dnÛ bylo cel-
kem odesláno více neÏ 330 000
zpráv. Kromû zmûny teploty
v karavanu mûfií testovací zafiízení
i hluk a spotfiebu energie. Samot-
né kompresory mají pfii startu
krátkodobû spotfiebu aÏ 20 A, coÏ
je pro mnohé kempy hodnû. Ale
zajímavá je i dlouhodobá spotfie-
ba. Konec koncÛ, proud není
zadarmo. 

V noci, kdyÏ není tak horko,
bychom neãekali, Ïe snímaãe
namûfií mezi okny a závûsy témûfi
60°C. A pod panoramatick˘m

stfie‰ním oknem je dokonce 76°C!
Pfiimûfienû tomu tudíÏ musí tvrdû
pracovat i klimatizace. A rovnûÏ
na‰e testovací t˘my: francouzské
léto si uÏívají ve stanu s poãítaãem
a nezbytn˘m chladicím boxem.
Horko se dá proÏít pouze tímto
zpÛsobem. Karavany jsou zde v˘-
hradnû pro zku‰ební provoz.

Vozy Flipper plní své úkoly
vzornû a chladicím systémÛm kla-
dou prudk˘ a jednotn˘ odpor.
V zásadû se klimatizaãní zafiízení
dûlí na kompresorové a vodou
chlazené systémy (viz tabulka).
Ty se zase rozli‰ují podle místa
instalace. Existuje klasická varian-
ta – montáÏ ve stfie‰e, dále mon-
táÏ v nábytku a pod podlahou. 

Instalace ve stfie‰e vyÏaduje
dostateãnou nosnost stfiechy
a vhodn˘ v˘bûr stfie‰ní klapky.
Samozfiejmû musí b˘t na karava-
nu dostatek místa mezi stfie‰ním
oknem, víkem, vûtráky a satelitní
anténou. Kromû toho závaÏí na
stfie‰e zvy‰uje tûÏi‰tû, coÏ má
negativní vliv na jízdní vlastnosti
pfiívûsu. 

Flipper 460 TS nemá se stati-
kou Ïádné problémy. Místo, kam
se zafiízení instaluje, podepírá
prostorov˘ pfiedûl a toaletní �
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Cool.in C.s 14

Waeco Easy Cool EC 2500 AC

Dometic Blizzard 2100

Telair Iceberg 7000

Oxycom Cabin 400

Truma Saphir Comfort IR

Trustair ACS-ML-400 

Waeco CoolBreeze CB-1200-AC

8 testovan˘ch klimatizaãních
zafiízení

26-27 z praxe/klima  22.2.2006  10:06  Stránka 2


