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místnost – stfiecha zde váÏí 60 kg.
Bürstner montuje klimatizaci do
speciálnû zesíleného stfiedu stfie-
chy.

Instalace pod lÛÏka nebo pod
sedací lavici tûÏi‰tû pfiívûsu témûfi
neovlivní. I zde je drahá technika
chránûna pfied vûtrem a poãasím.
Pfiesto má tento systém jeden
háãek: zafiízení montovaná uvnitfi
jsou více sly‰et a zabírají úloÏn˘
prostor. 

Tfietí zpÛsob: klimatizace je
rozdûlena na dvû jednotky. Kom-

presor, kter˘ je nejtûÏ‰ím a nej-
hluãnûj‰ím dílem, je umístûn pod
karavan, coÏ je optimální fie‰ení
pokud jde o tûÏi‰tû a hluãnost.
V˘parník a prÛduchy jsou zabu-
dovány do stfie‰ní skfiíÀky. Tento
zpÛsob instalace je nákladnûj‰í,
protoÏe si Ïádá zásah odborníkÛ –
svépomoc je v tomto pfiípadû
vylouãena.

O nûco komplikovanûj‰í je
i stfie‰ní instalace v˘parníkÛ. Ve-
dle energie potfiebují i vodu, kte-
rá se sráÏí na chladicím médiu
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Porovnání systémÛ
■ Kompresorová zafiízení
Testovány: Cool.in C.s 14, Dometic Blizzard 2100, Telair Iceberg
7000, Truma Saphir Comfort IR, Waeco Easy Cool EC 2500 AC.

Princip: kompresor vytlaãuje chladivo v plynném stavu ke kondenzá-
toru, kde pfiechází do kapalného skupenství. Vzniklé teplo je pomocí
ventilátoru odvádûno smûrem ven. V dal‰í fázi se ve v˘parníku pfie-
vádí chladivo znovu do plynného skupenství, pfiiãemÏ odebírá svému
okolí teplo. Zafiízení vede tepl˘ vzduch z místnosti pfies v˘parník
a ochlazuje ho. ProtoÏe vzduch nepfietrÏitû cirkuluje, je soustavnû
ochlazován a vysou‰en. KvÛli optimálnímu ochlazování by mûla b˘t
okna zavfiena. Problémy u tûchto zafiízení nastanou, kdyÏ je pfiíli‰ tep-
lo. Pfii teplotû nad 43°C nemohou kondenzátory dostateãnû ochlazo-
vat, aby do‰lo ke zkapalnûní chladiva, a stoupá tlak v systému. Pouze
Cool.in pracuje dál, aÏ do 48°C. O moderních chladicích zafiízeních
(R134a a R407) se fiíká, Ïe ne‰kodí Ïivotnímu prostfiedí. Pfiesto pfiispí-
vají ke skleníkovému efektu.

■  CChhllaazzeenníí  vvooddoouu
Testovány: Oxycom Cabin 400, Waeco CoolBreeze CB-1200-AC,
Trustair ACS-ML-400.

Princip: u zafiízení Oxycom a Waeco Coolbreeze chladí odpafiovaná
voda ãlánek tepelného v˘mûníku. Ten odebírá teplo vnûj‰ímu vzdu-
chu a ochlazen˘ vzduch proudí do karavanu. Na stejném principu
pracuje i Trustair. S tím, Ïe na cestû do karavanu proudí vzduch pfies
vlhkou membránu. Oxycom a Trustair foukají ochlazen˘ vzduch
dovnitfi nepfietrÏitû. Proto musí b˘t jedno okno lehce otevfiené, aby
mohl tepl˘ vnitfiní vzduch unikat ven a aby uvnitfi nepfiíjemnû nestou-
pal tlak vzduchu. CoolBreeze to vyfie‰il dvûma oddûlen˘mi obûhy
vzduchu. Nasává vzduch z místnosti a zvlhãuje ho. Takto upraven˘
vzduch se ochlazuje v tepelném v˘mûníku proudûním vnûj‰ího vzdu-
chu. Tato zafiízení fungují optimálnû pfii vysok˘ch vnûj‰ích teplotách
a nepatrné vlhkosti vzduchu. Se stoupající vlhkostí vzduchu a ub˘va-
jící teplotou pfiirozenû klesá odpafiovací schopnost. 

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

Ovûfieno v praxi

Takto chladí kompresorová zafiízení. Uzavfien˘ obûh chladiva 
umoÏÀuje cílené odvádûní tepla smûrem ven.

Ve v˘parníku se odpafiuje voda, která odebírá teplo z nasávaného
vzduchu. Podle typu systému stoupá tlak vzduchu a/nebo vlhkost
v karavanu. 

V kompaktním karavanu Bürstner Flipper 460 TS jsou stfie‰ní 
klimatizaãní zafiízení zabudována nad koncem francouzské postele.
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a pomocí v˘parníku (CoolBree-
ze, Oxycom) nebo membrány
(Trustair) odebírá teplo ze vzdu-
chu. Musí zde b˘t ov‰em zásob-
ník kapaliny a potrubní vedení. 
I tak jsou v‰ak tyto pfiístroje lehãí
neÏ kompresor. A jejich ãerpadla
a ventilátory spotfiebují pouze
zlomek energie, kterou by potfie-
boval kompresor. 

V˘sledky osmi klimatizaãních
zafiízení, která po dvanáct dnÛ

pfiivádûla studen˘ vzduch do
karavanÛ, byly rozdílné. V˘parní-
ky sice dodávaly pfiímo do prÛdu-
chÛ men‰í chladicí v˘kon, ale
pokud jde o teplotu v obytné ãás-
ti a prostoru pro spaní, tato byla
srovnatelná s kompresory.

V˘raznû nepfiíznivû zde dopadl
pouze Trustair. Mezitím v‰ak byl
ACS 400 ML staÏen z prodeje.

Nejlep‰í hodnoty v˘parníkÛ
dosahuje Oxycom Cabin. ProtoÏe
v‰ak v hodnocení vlhkosti vzdu-
chu, montáÏe a provedení byl

o nûco hor‰í neÏ Waeco CoolBre-
eze, je spolu s ním na konci.

U kompresorov˘ch zafiízení
jsou tûsnû vedle sebe Truma Sap-
hir, Dometic Blizzard a Waeco
Easy Cool. Saphir má nejvy‰‰í
chladicí v˘kon, ve srovnání teplot
je v‰ak tûsnû za Easy Cool a Bliz-
zardem. Plusové body v‰ak dostá-
vá za svÛj velmi tich˘ chod.
Uvnitfi je se tfiemi decibely ti‰‰í
neÏ kompresor Waeco, kter˘ je
pfieci jen hodnû sly‰et. I váhovû
má Saphir o 10 kg ménû neÏ
Dometic Blizzard a o 20 kg ménû
neÏ Waecos Easy Cool. 

Zajímavou variantou je Split-
systém u Cool.in. Pod podlahou
umístûn˘ kompresor posouvá tû-
Ïi‰tû vozidla dolÛ, coÏ je dobré
pro jízdní vlastnosti. Pokud v‰ak
jde o chladicí v˘kon a hluãnost,
není stejnû jako Telair pfiíli‰ ve-
pfiedu. �
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Poté, co jsou 
v‰echny karavany
sefiazeny na místû,

umístí se na 
zafiízení mûfiicí 

pfiístroje. 24 senzorÛ
vyÏaduje pfiesné

umístûní.

Kromû teploty je pro
pfiíjemn˘ pocit 

dÛleÏitá i vlhkost
vzduchu. Proto se
pravidelná mûfiení

musí provádût
uvnitfi i vnû.

V˘kon chladicího zafiízení se 
nejdfiíve zobrazí na senzorech,
umístûn˘ch pfiímo na prÛdu‰ích.

Bûhem dílãího vyhodnocení se dá vyuÏít chládek v karavanu.

Klima v místnosti
Pfiíjemné klima v místnosti nezávisí
pouze na teplotû. Stejnû dÛleÏitá 
je i vlhkost vzduchu a obsah CO2
v místnosti. Pokud jsou v‰echna okna
zavfiena, zpÛsobí zv˘‰en˘ CO2 ve
vyd˘chaném vzduchu dusivé ovzdu‰í.
O mnoho hor‰í je to v‰ak s vysokou
vlhkostí vzduchu. Teplota 22°C
s 50% vlhkostí je pro ãlovûka 
podstatnû pfiíjemnûj‰í neÏ teplota
22°C s 90% vlhkostí. Diagram ukazuje 
pásmo pfiíjemného pocitu pfii mûnícím
se pomûru teploty k vlhkosti.
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