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I. ÚVOD

Jednotka PORT-A-COOL® je samostatné, přemístitelné, vysoce účinné výparné chladící zařízení 
vyráběné v Americe v továrně v Centeru, Texasu.

A. Co je výparné chlazení?

Při snaze pochopit princip výparného chlazení je nejlepší si představit vzduch jako houbu – 
vzduch má schopnost pohlcovat vlhkost, pokud s ní přijde do styku. Množství vlhkosti, jež vzduch 
absorbuje, záleží na stavu vzduchu, nebo konkrétněji, na množství vlhkosti ve vzduchu již 
obsažené, a na teplotě vzduchu. Když je vzduch teplý a obsahuje jen malé množství vlhkosti, bude 
také snadněji absorbovat vlhkost. Jak se vzduch ochlazuje, jeho objem se zmenšuje a schopnost 
absorbovat vlhkost se snižuje.

Termín „relativní vlhkost“ popisuje množství vody ve vzduchu v poměru k celkovému 
možnému množství vody ve vzduchu. Každému objemu vzduchu o určité teplotě odpovídá jisté 
množství vlhkosti, jež je schopen pohltit. Relativní vlhkost 100% tedy označuje stav, kdy vzduch 
při dané teplotě už nepojme více vlhkosti. Pokud je relativní vlhkost vzduchu na vstupu do 
PORT-A-COOL® jednotky menší než 100%, má schopnost pohltit vlhkost a tedy odpařovat více 
vody a tím pádem efektivněji chladit.

K popisu vlhkosti vzduchu se termín relativní vlhkosti používá, protože se maximální 
množství vody ve vzduchu mění relativně s jeho teplotou. Čím je vzduch teplejší, tím lepší 
absorbent se z něj stává a tím více vody je schopen pojmout. Říká se, že vzduch s relativní vlhkostí 
100% nemůže pojmout více vodní páry. Nicméně, když vzduch zahřejeme, dojde k jeho expanzi a 
relativní vlhkost se zmenší, i když se celkové množství vodní páry ve vzduchu nezměnilo. Tím 
pádem musíme popsat aktuální úroveň vlhkosti vzhledem k její maximální hodnotě. Jde tedy o 
houbu o teplotě 10°C nebo 25°C? Teplejší houba pojme více vody při 50% relativní vlhkosti než ta 
chladnější.

Jak je vytvářen chladící efekt? K vypaření vody je zapotřebí teplo (energie). Např. 
k odpaření 4 litrů vody je zapotřebí více přibližně 9MJ tepla. Odkud toto teplo pochází? Teplo 
přichází od všeho, s čím je voda při vypařování v kontaktu. Může jít např. horký chodník, Vaše tělo, 
strom nebo samotný vzduch. Při odebírání tepla z předmětu se jeho teplota snižuje. V případě 
jednotek PORT-A-COOL® je teplo odebíráno ze vzduchu, čímž je snižována jeho teplota.

Je důležité si uvědomit, že teplota vody nemá příliš velký efekt na chladící efekt způsobený 
vypařováním. Např. když na chodník umístíte 4 litry vody o teplotě 10°C, tak spotřebuje na své 
odpaření 9,5MJ tepla a ochladí tak chodník o toto teplo. Pokud ale na chodník umístíte stejný objem 
vody o teplotě 30°C, tak k odpaření spotřebuje 9,2MJ tepla, což je jen nepatrný rozdíl. Ve výsledku 
se tento rozdíl v teplotě použité vody projeví v rozdílu přibližně 0,5°C na výstupu jednotky.
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V následující tabulce je uvedeno teplo odebrané vzduchu v závislosti na množství vypařené 
vody za hodinu jednotkou PORT-A-COOL®. 

Vypařený objem [l/hod] Celkové teplo odebrané vzduchu [MJ]
37,8 92
45,4 110
53,0 130

Pozn.: Absolutní snížení teploty při průchodu jednotkou viz Příloha A

Jednoduše řečeno - výparné chlazení je přírodě vlastní způsob ochlazování. Jednotky 
využívají stejného jevu jako příroda, ale velmi účinným způsobem.

B. Vlhkost a výparné chlazení

Při daném objemu vzduchu a konkrétní teplotě a tlaku má vzduch schopnost absorbovat 
určité množství vodní páry. Když daný objem vzduchu obsahuje 50% maximálního objemu vodní 
páry, jež je vzduchu schopen absorbovat, říkáme, že má relativní vlhkost 50%. Čím vyšší teplota 
vzduchu, tím větší množství vlhkosti může vzduch pojmout. Jakákoliv změna teploty vzduchu bez 
odpovídající změny tlaku způsobí zvýšení či snížení maximálního objemu vodní páry, jež je vzduch 
schopen absorbovat.

Pokud dojde ke zvýšení teploty bez změny tlaku, je důsledkem pokles relativní vlhkosti a 
tím tedy zvýšení max. objemu vlhkosti, jež vzduch pojme. Např. ráno může být vlhkost vysoká, ale 
jak se během dne vzduch ohřívá, dochází k postupnému snižování relativní vlhkosti.

Rozsah, v jakém se relativní vlhkost mění během dne může být ovlivněno místními 
povětrnostními podmínkami a blízkostí velkých objemů vody. Pokud je zvýšení teploty 
doprovázeno příchodem povětrnostních vlivů obsahujících vlhkost, tak nebude pokles vlhkosti tak 
výrazný. Nicméně stále zůstává fakt, že vlhkost při zvýšení teploty klesá. Ve skutečnosti při každém 
zvýšení teploty o cca 10°C se maximální hodnota vlhkosti, jež je vzduch schopen pojmout, 
zdvojnásobí. Např. když je ráno teplota vzduchu 20°C a relativní vlhkost 100%, následně se teplota 
zvýší na 30°C v poledne, tak maximální objem vody ve vzduchu se zdvojnásobí.

Výsledkem takového ohřevu vzduchu o vlhkosti 100% je, že vzduch obsahuje jen 50% 
maximálního možného objemu vodní páry a jeho relativní vlhkost tak klesne na 50%.

Čím je den teplejší, tím je vzduch sušší a tím více lze pomocí vypařování ochlazovat. To 
znamená, že když bude den dostatečně teplý na to, aby bylo zapotřebí chlazení, bude relativní 
vlhkost mnohem nižší než ráno a to umožní výparnému chladícímu systému pracovat s vyšší 
účinností.

Protože kterýkoliv výparný chladící systém musí ke své funkci vypařovat vodu, je do 
vzduchu přidáván větší objem vodní páry. Jak se postupem času okolní relativní vlhkost zvyšuje, je 
čím dál obtížnější do vzduchu další vlhkost dostat. Účinnost jakéhokoliv výparného chladícího 
zařízení je přímo úměrná jeho schopnosti odpařovat vodu (chladit vzduch) při dané dané relativní 
vlhkosti. Jednotka s nízkou účinností chladí jen při nízkých úrovních relativní vlhkosti, zatímco 
jednotka s vysokou účinností dosahuje efektivního chlazení i při vyšší relativní vlhkosti.
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C. Výparné chlazení a jednotky PORT-A-COOL®

Jednotky PORT-A-COOL® jsou jedinečné, vysoce účinné, přemístitelné výparné chladící 
systémy, jež využívají vysoce účinná pevná chladící média fy KÜÜL vyráběné patentovanou 
technologií „thru-cure“TM. Jedinečné patentované tělo jednotky spolu s vysoce účinnými chladícími 
vložkami dovolují jednotkám PORT-A-COOL® efektivně chladit i při velmi vysokých hodnotách 
relativní vlhkosti – podmínkách, při nichž jiné přenosné chladící systémy nejsou schopny takového 
chladícího účinku vůbec dosáhnout.

Společnost měla zpočátku tendenci pokládat jednotky PORT-A-COOL® za rovné 
„bažinovým“ chladícím systémům typu výparného chladícího systému. Jediné, co ale mají tyto dva 
typy chlazení společné je to, že jde o výparné systémy. Stejně jako model z roku 1973 a z roku 2001 
jsou oba automobily. Klíčem k efektivnímu výparnému chlazení je využití speciálně vyvinutého, 
vysoce účinného, pevného chladícího média spolu s vhodně tvarovaným tělem k zajištění 
efektivního usměrňování vzduchu proudícího přes vodou nasáklé chladící médium tou správnou 
rychlostí. Jednotky PORT-A-COOL® splňují veškeré tyto požadavky a nabízí dokonce mnohem 
víc.

Jak je uvedeno v části B této příručky, efektivita jednotek je nejvíce oceňována při teplotách 
kolem 30°C a relativní vlhkosti kolem 75%. Většinou při dosažení venkovní teploty 30°C je 
hodnota relativní vlhkosti pod 75%.Obecně lze říci že když se jedna z hodnot zvyšuje, tak druhá 
klesá.

Pozn.: Absolutní snížení teploty viz Příloha A
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II. PŘÍPRAVA K PROVOZU

A. Vybalování jednotky

Standardní 24“, 36“ a 48“ elektrické modely jsou z výroby odesílány kompletně sestavené a 
připásané k plastové paletě s velkým krytem upevněným přes jednotku. Kryt lze jednoduše 
odstřihnout a nadzvednutím odstranit. Dojde tím k obnažení prachového plastového krytí. Sundejte 
prachové krytí. Nyní mohou dva lidé sejmout jednotku z palety. 16“ modely jsou dopravovány v 
uzavřené krabici, takže k jejich rozbalení je zapotřebí jen sundání krabice.

B. Připojení vody a elektrického napájení

Voda

!! POZOR: jednotka musí být ve vzpřímené poloze a na vodorovném podkladu !!

Po důkladném testování v továrně je na vstupu pro připojení vody (umístěném pod 
nastavením zkrápěcí lišty a výpustným ventilem) namontován 2-stranný mosazný adaptér na hadici. 
K adaptéru lze připojit standardní zahradní hadici. Při instalaci hadice se vizuálně ujistěte, že 
těsnění hadice je ve správné poloze a není zničeno.

Sběrná nádrž ve spodní části je u 16“ SFC jednotky navrhnuta pro naplnění mimo místo 
použití a následně použita bez permanentně připojené hadice. Jednoduše naplňte nádrž a použijte 
průhledové sklíčko jako měrku.

!! POZOR: tlak vstupující vody by měl být omezen maximálně na 50psi !!

Jakmile je hadice připojena, je možno jednotku naplnit otevřením přívodu vody. Skrz 
plovákový ventil by měla začít přitékat voda do sběrné nádrže.

Ke zjištění, zda jsou všechna propojení utěsněná, je vizuálně zkontrolujte. Po naplnění 
sběrné nádrže by se měl přívod vody uzavřít. Nyní je vhodná příležitost zkontrolovat připojení 
hadice na plovákový ventil a připojení k mosaznému kování. Všechna tato propojení byla 
zkontrolována v továrně, nicméně mohlo dojít k jejich povolení při přepravě.
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Elektrická energie

!! POZOR: jednotka musí být ve vzpřímené poloze a na vodorovném podkladu !!

Všechny modely jsou vybaveny jednoduchým napájecím kabelem a ovládacími vypínači. 
Před zapojením zástrčky do sítě se ujistěte, že kabel ani obsluha nestojí ve vodě. Použití 
vícezásuvkového prodlužovacího kabelu není doporučeno.

Při vytváření elektrické koncovky se ujistěte, že jsou dodrženy veškeré místní a mezinárodní 
předpisy. Používejte jen s GFCI chráněnými zásuvkami.

Speciální elektrické požadavky viz štítek se sériovým číslem na boku jednotky.
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III. PROVOZNÍ POKYNY

A. Specifikace

Každý model má svoje provozní pokyny, rozměry, váhy, požadavky na napájení, atd. 
Specifikace jednotlivých modelů si vyžádejte od svého dealera.

B. Umístění jednotky

!! POZOR: jednotky   PORT  -  A  -  COOL®   by měly být používány jen v dobře větraných prostorách !!  

Při rozhodování o umístění jednotky PORT-A-COOL® je nutno vzít v úvahu následující tři 
vlivy:

1. Přísun čerstvého vzduchu
Vstup do jednotky PORT-A-COOL® (strana s chladícími vložkami) musí být umístěna tak, 
aby byl zajištěn plynulý, nepřerušovaný přísun vzduchu

2. Proud vzduchu
Vzduch vycházející z ventilátoru jednotky PORT-A-COOL® musí mít možnost cirkulovat 
ve volném prostoru pokud možno bez překážek

3. Ventilace
Musí být určeno místo, kde bude unikat z chlazené prostory již ochlazený vzduch. Zabrání 
se tak možnému opětovnému zchlazování již studeného vzduchu

Primárním při umisťování jednotky PORT-A-COOL® je uvažování proudu chladného 
vzduchu. Jednotka vytváří proud vzduchu ve tvaru ventilátoru a rozptyluje ho do velkého prostoru. 
Tento proud může být narušen nebo zničen různými překážkami jako např. poličkami, pracovními 
stoly, atd. Je tedy důležité zajistit vzduchu volný průchod z jednotky do prostoru jak jen to je 
možné.

Ke zlepšení celkového pokrytí chlazené prostory lze doporučit zvýšení jednotky nad 
všechny nízké překážky. Při zvyšování umístění jednotky se ujistěte, že platforma držící jednotku je 
stabilní, dobře zkonstruovaná a nedovolí jednotce se překlopit. Jednotka MUSÍ být ve vodorovné 
poloze i na zvýšené platformě! Při návrhu platformy uvažujte plnou váhu funkční jednotky, tj. s 
uvažováním jak vody ve sběrné nádrži, tak i přidanou váhu díky vodou nasáklým chladícím 
vložkám. Celková váha může překračovat 500lbs (227kg).

Při umístění jednotky do blízkosti překážky nebo zdi se doporučuje udržet minimální 
vzdálenost alespoň 1m od strany s chladícími vložkami. Je tak zaručen neomezený přísun teplého 
vzduchu k zadní části jednotky. Při použití více jednotek blízko sebe se ujistěte, že proudy 
vystupujícího vzduchu proudí souběžně a ne proti sobě. Protiběžné proudy dávají vznik „mrtvého“ 
vzduchu, jež se akumuluje mezi dvěma či více jednotkami.
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C. Naplnění vodou (pro všechny modely kromě modelů s nádrží na 
chladivo-filler cart)

Připojení přívodu vody viz část II, odstavec B. Po připojení jednotky ze zdroji vody otočte 
přívodní ventil tak, aby začala proudit do sběrné nádrže. Jakmile je nádrž naplněna, plovákový 
ventil uzavře přívod vody (maximální dovolený tlak v přívodu 50psi!).

U modelů s nádrží na chladivo naplňte 85-litrový reservoár pomocí průhledového sklíčka.

D. Spuštění čerpadla a nastavení průtoku vody

!! POZOR: chladící vložky musí být nainstalovány a brzdy vozíku musí být zablokovány !!

Spuštění ventilátoru provedete jednoduše přepnutím vypínače do polohy „ON“ nebo (u 
modelů s více rychlostmi) do polohy odpovídající požadované rychlosti. U vícerychlostních modelů 
se doporučuje přecházet postupně od nejnižší k nejvyšší rychlosti až po dosažení maximálních 
otáček daného rychlostního stupně: LOW-MEDIUM-MAX.

Správné nastavení průtoku by mělo zajistit jen nasáknutí chladících vložek, ne jejich 
zaplavení. Vložky by měly vypadat vlhce, stékající voda podstatně snižuje chladící účinnost. 
Správným nastavením také předejdete možným problémům a zvýšíte chladící kapacitu.

Při vypínání ventilátoru na konci dne nebo týdne by mělo být čerpadlo vypnuto přibližně 
15 minut před vypnutím ventilátoru, aby chladící vložky řádně vyschly. Zvýší to životnost vložek.
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IV. ÚDRŽBA & SKLADOVÁNÍ

Jednotky PORT-A-COOL® vyžadují jen velmi malou údržbu. Primární v údržbě jednotek 
PORT-A-COOL® je čistota, která má největší vliv na bezproblémový chod jednotek. Jinak 
bezúdržbový chod jednotek PORT-A-COOL® zaručují robustní, korozi odolná konstrukce a 
průmyslové komponenty. Pro velmi prašná prostředí jsou jako volitelné příslušenství dostupné 
vzduchové filtry (PAC-FRAME-16, PAC-FRAME-24, PAC-FRAME-36, PAC-FRAME-48).

A. Denní údržba

V podstatě jde spíše o provozní opatření, než skutečnou údržbu. Denně by mělo být čerpadlo 
vypnuto 15 minut před vypnutím ventilátoru. Toto umožní chladícím vložkám dostatečně vyschnout 
a prodloužit tak jejich životnost, pomáhá udržovat kontrolu nad růstem řas, plísní a bakterií, jež by 
mohly způsobit zápach vložek.

B. Týdenní údržba

Na konci týdne nebo v naplánovanou dobu by měla být jednotka vypnuta a sběrná nádrž 
vypuštěna. Toho lze dosáhnout uzavřením SPRAY BAR ADJUSTMENT ventilu a otevřením 
vypouštěcího ventilu. K vypouštěcímu ventilu lze připojit hadici a odvést vypouštěnou vodu do 
vzdálenějšího místa. Po otevření vypouštěcího ventilu dojde zapnutím čerpadla k vypuštění nádrže. 
Po vyčerpání většiny vody zůstane zbytkové množství v některých partiích nádrže. U 16“ modelů 
dojde vyjmutím vypouštěcí zástrčky k vypuštění nádrže bez použití čerpadla.

U modelu 16“ SFC odpojte přívod vody připojený k boku jednotky a pomocí čerpadla ji 
vypusťte.

Jakmile je nádrž vypuštěná a napájení odpojeno, je možné vyjmout chladící vložky a 
prohlédnout nádrž. Pokud je jednotka PORT-A-COOL® používána v prašném prostředí, je možné, 
že se na dně nádrže usadí prach. Tento prach spolu se zbytkovou vodou lze vysát běžným 
suchým/mokrým vysavačem a vyčištit hadrem. Současně také vyčistěte a zkontrolujte sítko na 
spodní části čerpadla. Chladící vložky usaďte zpět správně podle proudu vzduchu (podle šipek na 
vložkách).
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C. Skladování

Skladování jednotek PORT-A-COOL® je velmi snadné:

1. Vypusťte všechnu vodu ze sběrné nádrže a vyčistěte ji podle pokynů uvedených výše. 
Ujistěte se, že chladící vložky i nádrž jsou dokonale suché

2. Smotejte napájecí kabel k zajištění, že přes něj nebude přejížděno nebo že by se mohl 
zamotat do jiného vybaveni

3. Přikryjte celou jednotku k ochránění proti prachu a uložte ji na suché místo. Zabrání to také 
poškození chladících vložek. Dostupné jsou navíc prachové kryty (PAC-CVR-01, 
PAC-CVR-02, PAC-CVR-03), kontaktujte distributora.

!! POZOR: před vyjímáním chladících vložek se ujistěte, že je napájení odpojeno od sítě !!

!! POZOR: napájecí kabel může vyměňovat jen výrobcem nebo kvalifikovaným pracovníkem !!
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V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ & OPRAVY

A. Identifikace problémů

Nejobvyklejší problémy s jednotkami jsou provozního charakteru. Jednotka sestává ze tří 
systémů. Důležité je rozhodnout, kterého systému se daný problém týká. Některé problémy lze 
přiřadit k více systémům.

Při určování, ke kterému systému problém náleží, musíte nejprve problém definovat, např. 
neběží čerpadlo.

Pokud máte dokonalý přehled o všech systémech jednotky a řádně rozumíte jejich vzájemné 
provázanosti, není definování problému vůbec obtížné.

I když je jednotka navrhnuta pro snadnou údržbu, bude nutné si pro řešení problémů obstarat 
základní ruční nástroje (šroubováky, kleště, francouzský klíč) a také volt/ohm-metr pro problémy 
elektrického rázu.

Ventilátorový systém

Tato část je rozdělena na dvě kategorie podle druhu ventilátoru použitého v jednotce:
– s přímým pohonem
– s řemenovým pohonem

Oba mají některé problémy společné, jiné problémy jsou specifické jen pro daný typ pohonu.

!! POZOR: při opravách elektrické instalace v jednotce se ujistěte, že je jednotka odpojena od 
sítě !!
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a) Ventilátory s řemenovým pohonem

Popis problému Zkontrolujte/možná příčina Řešení

Motor ventilátoru neběží a 
nevydává žádný zvuk

Napájecí kabel, vypínače, 
proudový chránič

Zkontrolujte zapojení vypínačů, 
připojte znovu napájení, 

resetujte chránič

Motor ventilátoru neběží a hučí

Kontakt lopatky ventilátoru a 
krytu Zkontrolujte upevňovací šrouby

Zablokovaný motor (nejde 
otočit rukou Vyměňte motor

Při zapnutí ventilátoru dojde ke 
spálení pojistek nebo vypnutí 

chrániče

Zablokovaný motor (nejde 
otočit rukou Vyměňte motor

Vadný prvek v obvodu Vyměňte vadný prvek
Motor se přehřívá a vypíná 

opakovaně po několika 
minutách

Zablokovaný vstup vzduchu 
nebo jednotka umístěna příliš 

blízko stěny

Umístěte jednotku nejblíže 1m 
od stěny

Vypínač dělá měkký klikací 
zvuk Vadný vypínač Vyměňte vypínač

Motor ventilátoru neběží a je 
cítit zápach spáleniny

Vyteklý startovací kondenzátor Vyměňte kondenzátor
Zablokovaný motor (nejde 

otočit rukou Vyměňte motor

Lopatky ventilátoru se netočí a 
jednotka piští

Povolený řemen nebo zničený Napněte nebo vyměňte řemen
Řemenice ventilátoru se protáčí 

na hřídeli
Dotáhněte řemenici na hřídeli 

ventilátoru
Řemen ventilátoru nevydrží 

moc dlouho
Řemenice motoru a ventilátoru 

jsou nesouosé Seřiďte nastavení motoru

Ventilátor nedosahuje max. 
otáček a hučí

Kondenzátor a elektrické 
zapojení

Vyměňte kondenzátor nebo 
motor
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b) Ventilátory s přímým pohonem

Popis problému Zkontrolujte/možná příčina Řešení

Motor ventilátoru neběží a 
nevydává žádný zvuk

Napájecí kabel, vypínače, 
proudový chránič

Zkontrolujte zapojení vypínačů, 
připojte znovu napájení, 

resetujte chránič

Motor ventilátoru neběží a hučí

Kontakt lopatky ventilátoru a 
krytu Zkontrolujte upevňovací šrouby

Zablokovaný motor (nejde 
otočit rukou Vyměňte motor

Při zapnutí ventilátoru dojde ke 
spálení pojistek nebo vypnutí 

chrániče

Zablokovaný motor (nejde 
otočit rukou Vyměňte motor

Vadný prvek v obvodu Vyměňte vadný prvek
Motor se přehřívá a vypíná 

opakovaně po několika 
minutách

Zablokovaný vstup vzduchu 
nebo jednotka umístěna příliš 

blízko stěny

Umístěte jednotku nejblíže 1m 
od stěny

Motor ventilátoru nejde spustit 
a vypínač dělá měkký klikací 

zvuk

Vadný vypínač Vyměňte vypínač

Vadný motor Vyměňte motor

Motor ventilátoru neběží a je 
cítit zápach spáleniny

Vyteklý startovací kondenzátor Vyměňte kondenzátor
Zablokovaný motor (nejde 

otočit rukou Vyměňte motor
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Vodní systém

Vodní systém sestává z těchto základních komponent:
● dodávkový systému

• sestava vstupu
– uzavírací kování
– hadice plovákového ventilu
– plovákový ventil

• sestava potrubí
– stupnice
– vypouštěcí ventil
– ventil nastavení zkrápění

● sestava zkrápěcí lišty
– zkrápěcí lišta
– propojovací hadice

Pozn.: 16“ modely nemají stupnici ani ventily
● čerpadlo

Čerpadla, jež dopravují vodu dodávkovým systémem, jsou probrána v tabulkách níže. Tyto 
tabulky sdružují hlavní příznaky problémů, které lze ve vodním systému potkat.

Dodávkový systém

Problém Možná příčina/zkontrolujte Možné řešení
Na straně od jednotky 

PORT-A-COOL® je mokrá 
podlaha

Dodávací hadice je uvolněná na 
kování

Utáhněte propojení a/nebo 
vyměňte těsnění v kování

Jednotka přetéká z nádrže nebo 
rozstřikuje vodu skrz ventilátor

Hadice plovákového ventilu je 
uvolněná u uzavíracího kování 

nebo plovákového ventilu

Utáhněte propojení a/nebo 
vyměňte těsnění v kování

Tlak přívodní vody je příliš 
velký (nad 50 psi)

Snižte tlak vody v přívodním 
vedení

Plovákový ventil není ve 
správné poloze

Odstraňte nečistoty ve ventilu; 
vyměňte plovákový ventil

Nastavení ventilu zkrápění
Zavřete ventil zkrápění k 

zamezení nadměrnému přívodu 
vody

- 15 -



Sestava potrubí

Problém Možná příčina/zkontrolujte Možné řešení

Z jednotky stříká voda
Vadná sestava stupnice

Vyměňte sestavu stupnice
Ventil nastavení zkrápění

Vypouštěcím ventilem uniká 
voda

Opotřebované těsnění Vyměňte těsnění

Opotřebovaná kuželka ventilu Vyměňte kuželku vypouštěcího 
ventilu

Z ventilu zkrápěcí lišty uniká 
voda

Opotřebované těsnění Vyměňte těsnění

Opotřebovaná kuželka ventilu Vyměňte kuželku ventilu 
zkrápěcí lišty

Sestava zkrápěcí lišty (všechny modely)

Problém Možná příčina/zkontrolujte Možné řešení

Příliš mnoho suchých pruhů na 
chladících vložkách

Zablokované díry ve zkrápěcí 
liště

Sejměte a vyčistěte celou lištu
Vyčistěte jednotlivé díry

Z jednotky stříká voda Povolené propojení hadice

Dotáhněte hadici
Vyměňte těsnění kování
Znovu usaďte koncovky 

zkrápěcí lišty
Ve vzduchu jdoucího z 

ventilátoru je přílišné množství 
vody

Špatně nainstalované chladící 
vložky

Vložky musí být nainstalovány 
ve směru proudu vzduchu podle 

šipek
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Ponorná čerpadla

Problém Možná příčina/zkontrolujte Možné řešení

Po zapnutí přepínače motor 
čerpadla nenastartuje

Napájecí kabel, vypínače, 
proudový chránič

Znovu zapojte napájení, 
resetujte chránič

Vzduch v hadici

Odpojte hadici na základně 
čerpadla, spusťte čerpadlo k 

vypuštění vzduchu, pak zapojte 
zpět

Motor čerpadla po zapnutí hučí, 
ale nečerpá vodu

Zanesený vstupní filtr Vyčistěte filtr
Zablokovaný motor čerpadla Vyměňte čerpadlo

Vadná součást na řídícím 
okruhu Vyměňte vadnou součást

Po zapnutí vypne proudový 
chránič nebo shoří pojistky

Zkratované vedení mezi 
čerpadlem a spínací skříní

Zkontrolujte nebo vyměňte 
vedení

Čerpadlo se periodicky zapíná a 
vypíná

Sběrná nádrž je prázdná Naplňte nádrž vodou
Ventil zkrápění je uzavřen Otevřete ventil

Motor čerpadla se otáčí, ale 
čerpadlo ne Špatný kontakt vypínače Zkontrolujte zapojení/vyměňte 

vypínač

Bronzové čerpadlo (jen pro PAC2K36EP a PAC2K48EP)

Problém Možná příčina/zkontrolujte Možné řešení
Po zapnutí přepínače motor 

čerpadla nenastartuje
Napájecí kabel, vypínače, 

proudový chránič
Znovu zapojte napájení, 

resetujte chránič

Motor čerpadla po zapnutí hučí, 
ale nečerpá vodu

Zablokované lopatky čerpadla Vyjměte objekt. Zavodněte 
čerpadlo

Uzavřený vzduch
vadné čerpadlo/motor Vyměňte čerpadlo/motor

Čerpadlo při běhu výrazně hlučí
Ložiska čerpadla Vyměňte čerpadlo

Předmět ve skříni čerpadla Vyjměte předmět
Po zapnutí vypne proudový 
chránič nebo shoří pojistky Zablokovaný motor čerpadla Vyměňte motor/čerpadlo

Čerpadlo neběží i když je 
napájení zapnuto a čerpadlo je 

funkční
Vypínač tvoří zkrat Vyměňte vypínač

Motor čerpadla se otáčí, ale 
čerpadlo ne Povolené šrouby spojky

Dotáhněte šrouby spojky
Vyměňte spojku
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Hřídelová čerpadla

Problém Možná příčina/zkontrolujte Možné řešení
Po zapnutí přepínače motor 

čerpadla nenastartuje
Napájecí kabel, vypínače, 

proudový chránič
Znovu zapojte napájení, 

resetujte chránič

Motor čerpadla po zapnutí hučí, 
ale nečerpá vodu

Zablokované lopatky čerpadla Vyjměte objekt. Zavodněte 
čerpadlo

Uzavřený vzduch
vadné čerpadlo/motor Vyměňte čerpadlo/motor

Čerpadlo při běhu výrazně hlučí
Ložiska čerpadla Vyměňte čerpadlo

Předmět ve skříni čerpadla Vyjměte předmět
Po zapnutí vypne proudový 
chránič nebo shoří pojistky Zablokovaný motor čerpadla Vyměňte motor/čerpadlo

Čerpadlo neběží i když je 
napájení zapnuto a čerpadlo je 

funkční
Vypínač tvoří zkrat Vyměňte vypínač
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B. Opravy a výměnné procedury

!! POZOR: ujistěte se, že z jednotky byla odstraněna veškerá voda a jednotka je odpojela od 
napájení !!

Výměna chladících vložek (všechny modely)

!! POZOR: před operací odpojte jednotku od napájení !!

K umožnění přístupu k vložkám je nutno odmontovat klapku. Pak začněte se střední vložkou, jež by 
měla být vyklopena ven a následně zvednuta směrem vzhůru z odvodňovacího kanálu. Pokračujte s 
vložkami na stranách od střední vložky stejným způsobem. Pokud chcete vyndat i krajní vložky, 
musíte je nejprve posunout stranou do středu jednotky, až se uvolní zarážka. Následně postupujte 
jako u předchozích vložek.

Najděte šrouby na zadní straně jednotky na horní pravé straně

Odšroubujte šrouby klapky a skloňte ji do vodorovné polohy
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Vyklopte střední vložku podle obrázku

Vytáhněte vložku a opakujte i u ostatních vložek
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Výměna motoru – řemenový pohon (PAC2K361S, PAC2K363S, PAC2K482S)

1. ODPOJTE NAPÁJENÍ a vyjměte chladící vložky podle dříve uvedených pokynů
2. Motor je umístěn uprostřed ve středu jednotky. Spínací skříň v levé horní části (Figure 1)

Najděte napájecí kabel motoru připevněný k držáku motoru pomocí plastových stahovacích 
pásků. Přestřihněte a odstraňte pásky. NEPŘESTŘIHUJTE NAPÁJECÍ KABEL!

3. Sejměte kryt spínací skříně (Figure 2). Odpojte napájecí kabel od konektoru. Protlačte 
těsnící záslepku na napájecím kabelu skrz otvor ve spínací skříni a odpojte kabel od skříně
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4. Povolte 4 šrouby, jež drží motor na montážní desce. Umožní to pohyb desky ve svislém 
směru. Povolte a sundejte řemen z motorové řemenice (Figure 3)

5. Sundejte řemenici motoru povolením stavěcího šroubu na přední části motoru. Odšroubujte 
4 pojistné matice, jež drží motor k desce. Sundejte motor jeho tažením přímo ven z 
uchycovacích otvorů

6. Namontujte nový motor obráceným postupem než při jeho sundávání:

1. Zasuňte nový motor do uchycovacích otvorů a našroubujte 4 pojistné matice, ale 
nedotahujte je

2. Nasuňte na hřídel motoru řemenici a seřiďte její polohu podle řemenice na hřídeli 
ventilátoru. Napněte řemen posunutím desky s motorem směrem od řemenice 
ventilátoru. Seřiďte přesně polohu řemenice motoru podle napnutého řemene

3. Dotáhněte stavěcí šroub řemenice motoru
4. Odtlačte ještě více desku s motorem, aby došlo k řádnému napnutí řemenu (přibližně 

8 kg váhy na napnutí zajistí optimální podmínky) a dotáhněte 4 pojistné matice 
desky motoru.

5. Protáhněte konec napájecího kabelu motoru skrz otvor ve spínací skříni a zapojte 
konektor. ŘÁDNĚ USAĎTE ZPĚT TĚSNÍCÍ ZÁSLEPKU V OTVORU SPÍNACÍ 
SKŘÍNĚ, ABY NEDOŠLO KE VNIKNUTÍ VODY DO SKŘÍNĚ. JINAK BY 
MOHLO DOJÍT K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Namontujte kryt spínací 
skříně.

6. Připevněte napájecí kabel motoru pomocí stahovacích pásků.
7. Vložte chladící vložky postupně od vnějších až po střední vložku

7. Zapojte napájení jednotky a otestujte motor
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Výměna motoru – přímý pohon (PAC2K36HPVS, PAC2K24HPVS, PAC2K163S, 
PAC2K163SHD, PAC2K163SFC,PAC2K16HPVS, PAC2K16HPVSFC)

1. ODPOJTE NAPÁJENÍ JEDNOTKY a vyjměte chladící vložky podle dříve uvedeného 
postupu

2. Motor je umístěn uprostřed ve středu jednotky. Spínací skříň v levé horní části. Najděte 
napájecí kabel motoru připevněný k držáku motoru pomocí plastových stahovacích pásků. 
Přestřihněte a odstraňte pásky. NEPŘESTŘIHUJTE NAPÁJECÍ KABEL! (Figure 1)

3. Sejměte kryt spínací skříně. Odpojte napájecí kabel od konektoru. Protlačte těsnící záslepku 
na napájecím kabelu skrz otvor ve spínací skříni a odpojte kabel od skříně (Figure 2)

4. Sejměte čelní kryt jednotky k umožnění přístupu k ventilátoru
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5. Odšroubujte matici na hřídeli motoru a sundejte rotor ventilátoru (Figure 3)

6. Najděte 6 šroubů (2 na každém rameni), jež drží motor. (Věnujte pozornost umístění motoru 
na ramenech. Po výměně se ujistěte, že je připevněn ve správném vedení a ve správné 
vzdálenosti od přední/zadní části, aby byla zajištěna stabilita a nastavení.) (Figure 4)

7. Povolte šrouby jen tak, že lze motor posunout ven, neodšroubovávejte je úplně. Vyměňte 
motor za nový.

8. Protáhněte konec napájecího kabelu motoru skrz otvor ve spínací skříni a zapojte konektor. 
ŘÁDNĚ USAĎTE ZPĚT TĚSNÍCÍ ZÁSLEPKU V OTVORU SPÍNACÍ SKŘÍNĚ, ABY 
NEDOŠLO KE VNIKNUTÍ VODY DO SKŘÍNĚ. JINAK BY MOHLO DOJÍT K ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!

9. Namontujte kryt spínací skříně.
10. Připevněte napájecí kabel motoru pomocí stahovacích pásků.
11. Vložte chladící vložky postupně od vnějších až po střední vložku
12. Namontujte zpět čelní kryt jednotky
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Výměna čerpadla - PAC2K482S, PAC2K361S, PAC2K363S, PAC2K36HPVS, 
PAC2K24HPVS

1. ODPOJTE NAPÁJENÍ a vyjměte chladící vložky podle dříve uvedeného postupu
2. Čerpadlo je umístěno v pravém dolním rohu jednotky. Spínací skříň je v levém horním rohu. 

Najděte napájecí kabel čerpadla (1), jež je připevněn stahovacími pásky. Přestřihněte a 
odstraňte pásky. NEPŘESTŘIHUJTE NAPÁJECÍ KABEL! (Figure 1)

3. Sundejte kryt spínací skříně. Odpojte konektor napájecího kabelu čerpadla. Protlačte těsnící 
záslepku na napájecím kabelu skrz otvor ve spínací skříni a odpojte kabel od skříně 
(Figure 2)

4. Odpojte hadici od čerpadla. Odšroubujte dva šrouby, jež upevňují držák čerpadla ke 
konstrukci jednotky. Vyjměte čerpadlo z jednotky (Figure 3)

5. NAINSTALUJTE NOVÉ ČERPADLO OBRÁCENÝM POSTUPEM UVEDENÝM 
DŘÍVE:

1. Přemontujte držák čerpadla ze starého na nové čerpadlo a přišroubujte čerpadlo na 
konstrukci jednotky. Připojte hadici

2. Protáhněte konec napájecího kabelu skrz otvor ve spínací skříni a zapojte konektor.
6. ŘÁDNĚ USAĎTE ZPĚT TĚSNÍCÍ ZÁSLEPKU V OTVORU SPÍNACÍ SKŘÍNĚ, ABY 

NEDOŠLO KE VNIKNUTÍ VODY DO SKŘÍNĚ. JINAK BY MOHLO DOJÍT K ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!

7. Namontujte zpět kryt spínací skříně. Připevněte napájecí kabel pomocí nových stahovacích 
pásků

8. Vložte chladící vložky postupně od vnějších až po střední vložku. Namontujte klapku 
pomocí šroubů
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Výměna čerpadla - PAC2K163S, PAC2K163SHD, PAC2K16HPVS

1. ODPOJTE NAPÁJENÍ a vyjměte chladící vložky podle dříve uvedeného postupu
2. Odmontujte vnější potrubí od vnitřního kování na spodní části čerpadla (Figure 1-A)
3. Sundejte kryt spínací skříně a odpojte 4-pinový konektor (Figure 1-B)
4. Vyjměte čerpadlo ze sběrné nádrže odšroubováním 2 šroubů (Figure 1-C)
5. Sundejte kryt ze starého čerpadla a nainstalujte jej na nové
6. Namontujte zpět čerpadlo obráceným postupem, než při jeho vyjímání
7. Vložte zpět chladící vložky podle šipek na jich umístěných
8. Připojte jednotku k napájení a otestujte čerpadlo
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Výměna čerpadla PAC2K163SFC, PAC2K16HPVSFC

1. ODPOJTE NAPÁJENÍ a vyjměte chladící vložky podle dříve uvedeného postupu
2. Sundejte kryt spínací skříně a odpojte konektor napájení (Figure 1)
3. Odšroubujte 2 šrouby na konzole k umožnění vyndání kabelu čerpadla z jednotky 

(Figure 2)
4. Odšroubujte 6“ drenážní trubku umístěnou pod tělem ventilátoru. Vysuňte nádrž nosiče k 

umožnění přístupu ke konzole čerpadla
5. Odšroubujte 2 šrouby, jež drží konzolu čerpadla k nádrži. Sundejte konzolu a hadici z 

čerpadla odšroubováním šroubů a hadicové svorky
9. Namontujte zpět čerpadlo obráceným postupem, než při jeho vyjímání
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C. Technická podpora

Technická podpora je přímo dostupná u Vašeho dealera nebo na PORT-A-COOL® Lince 
technické podpory 888-266-5243 (888-COOL-AID) zjistěte nejbližšího distributora ve Vašem okolí. 
Tuto linku lze také kontaktovat pro konzultace při výměně součástí. Před zavoláním si prosím 
připravte sériové a modelové číslo Vaší jednotky.
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VI. NÁHRADNÍ SOUČÁSTI

A. RMA (Return Merchandise Authorization) Procedury

Všechny PORT-A-COOL® jednotky, součásti a materiály vracené zpět společnosti 
PORT-A-COOL® k opravě či reklamaci vyžadují RMA číslo.

Výměna součástí v záruce může probíhat dvěma způsoby:

1. Distributor může pořídit součást s RMA číslem a bude mu účtována jen cena součásti, ne 
dopravy. Když je součást doručena, distributorovi je stržena částka za součást z účtu

2. Zákazník/distributor může zavolat na linku technické podpory a získat RMA číslo k zaslání 
součásti zpět společnosti PORT-A-COOL®. Jakmile je součást doručena, bude odeslána 
náhradní součást bez jakýchkoliv poplatků

K získání RMA čísla jsou zapotřebí tyto informace:

1. Výrobní číslo jednotky
2. Modelové číslo jednotky
3. Číslo vyměňované součásti nebo její popis

RMA číslo je nutné jen pro hlavní komponenty, jako např. ventilátory, motory, čerpadla a 
některé části potrubí. Menší části vyžadují výrobní a modelové číslo, ale součásti není nutno vracet 
společnosti PORT-A-COOL®.

Ke kontaktu při požadavku na výměnu součástí v záruce se obraťte na technickou podporu na čísle 
1-888-266-5243. Fax: 936-598-1431, email: support@port-a-cool.com.

B. Omezená záruka jednotek PORT-A-COOL®

Společnost PORT-A-COOL® vymění jakoukoliv originální komponentu výparné jednotky, 
jež bude přezkoumána autorizovanými pracovníky a bude shledáno, že došlo k výrobní nebo 
materiálové vadě, 1 rok od instalace jednotky. Všechny poplatky za dopravu součástí odeslaných 
společnosti PORT-A-COOL® na výměnu nebo opravu musí být hrazeny kupujícím. Pokud zboží 
vykáže vadu viz výše, bude opraveno nebo vyměněno na náklady společnosti. Při porušení 
jakýchkoliv záručních podmínek nebude společnost PORT-A-COOL® brát zodpovědnost za 
jakoukoliv následně vzniklou škodu. Tyto záruční podmínky zanikají v případě, že bude zjištěno 
používání zařízení k jiným účelům, přetěžováno nebo používáno nekvalifikovanými pracovníky.

Díky záručním podmínkám uvaleným na naše produkty originálními výrobci, naše záruka je 
limitována na vyráběné jednotky a jejich originální komponenty stejně jako na vyměněné součásti 
na dobu jednoho (1) roku od data instalace.
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VII. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OT: Je nutná před spuštěním jednotek nějaká montáž?
OD: Ne, jednotky PORT-A-COOL® jsou připraveny k provozu ihned po vybalení.

OT: Jak připravím svou jednotku PORT-A-COOL® k uskladnění?
OD: Jednoduše ji vypusťte, nechte vyschnout chladící vložky a pak ji (nejlépe zakrytovanou) uložte 
na zimní sezonu na suché místo.

OT: Právě jsem poprvé zapnul novou jednotku PORT-A-COOL® a jde z ní nepříjemný zápach
OD: Každá nová jednotka na počátku provozu prochází zabíhací periodou, kdy může vydávat 
nějaký zápach. Chladící vložky v zadní části jednotky nebyly ještě nikdy vlhké. Živice v nich bude 
při zavlažení asi první 3 týdny vydávat zápach. Jednotku nechte v otevřeném prostoru, dokud 
zápach neustane nebo nalejte odměrku změkčovače vody přímo do nádrže. Pokud jednotka není 
nová, došlo nejspíše nesprávným používáním k růstu plísně nebo bakterií v jednotce. Informace o 
údržbě a čištění najdete v Uživatelské příručce.

OT: Jednotka nevyrábí žádný studený vzduch
OD: Prvně zkontrolujte zadní část jednotky, jestli jsou chladící vložky vlhké. Nastavte průtok vody. 
K umožnění výparného chladícího efektu musí být vložky vlhké před zapnutím ventilátoru. Za 
druhé se ujistěte, že ve sběrné nádrži je voda. Dostatečná zásoby vody by měla být k dispozici před 
zapnutím čerpadla. Za třetí zkontrolujte, zda jsou připojeny zdroje vody a elektrické energie 
jednotce a zda řádně fungují. Za čtvrté, pokud ani jedna z rad nezjistila příčinu, kontaktujte Linku 
technické podpory 1-888-COOL-AID pro další pomoc.

OT: Jaké je nejlepší prostředí pro jednotku PORT-A-COOL®, aby vytvářela nejstudenější vzduch?
OD: Pro optimální výkon by měla být teplota 25°C a více a relativní vlhkost pod 75%. Nicméně 
jednotky PORT-A-COOL® snižují teplotu téměř ve všech prostředích a dělají je tak příjemnějším.

OT: Jaký je rozdíl mezi výparným chlazení a rozprašovacím chlazením?
OD: Rozprašovací systém chlazení rozptyluje ve vzduchu vodu, která následně ulpívá na osobách a 
podlaze. Jednotky PORT-A-COOL® používají v vytváření chladného vzduchu výparný systém.

OT: Jak můžu namazat motor ventilátoru?
OD: Provozní a údržbová příručka k motoru Emerson uvádí, že trubková ložiska je nutno 
periodicky domazávat. Olej doplňujte u dlouhodobě provozovaných jednotek 1x/rok, u přerušovaně 
používaných jednotek 1x/2 roky a u příležitostně používaných jednotek 1x/5 let 30-35 kapkami 
oleje SAE 20 nebo oleje do elektrických motorů.

OT: Kde lze koupit náhradní součásti?
OD: Náhradní součásti lze nakoupit u kteréhokoliv distributora produktů PORT-A-COOL® nebo 
přímo přes Technické oddělení fy PORT-A-COOL®.

OT: Jak často musím měnit chladící vložky?
OD: V závislosti na kvalitě údržby a frekvenci používání vydrží chladící vložky obvykle kolem 
5 let. Pokud máte jakékoliv další dotazy k životnosti vložek ve Vaší jednotce, zavolejte na naši 
Linku technické podpory.

- 30 -



OT: Jaký je přírůstek relativní vlhkosti vzduchu po průchodu jednotkou?
OD: Přibližně (2 – 5) % v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Zvýšení vlhkosti není 
postřehnutelné ve větraných prostorách, kde je produkovaný chladný vzduch vypouštěn ven.

OT: Jak dlouho vydrží zásoba vody ve sběrné nádrži?
OD: Jednotka vodu z nádrže bez dalšího přísunu vypaří přibližně za 2 hodiny. Rychlost vypařování 
závisí na okolní teplotě a vlhkosti. Výrobce doporučuje použití kontinuálního zdroje vody pro 
doplňování sběrné nádrže. Většina jednotek má plovákový ventil, jež reguluje vodu přitékající do 
sběrné nádrže.

OT: Je lepší přidávat led do sběrné nádrže pro lepší chladící efekt?
OD: Ne, přidáním ledu nedojde k přílišnému snížení teploty chladného vzduchu z jednotky.

OT: Jsou na jednotce uvedeny modelové a sériové číslo?
OD: Na vnějším krytu jednotky je vždy kovová destička s bílým štítkem, kde jsou všechny údaje o 
jednotce. Modelové číslo jednotky začíná „PAC“. Sériové číslo je složeno jen z číslic. Při kontaktu 
na Linku technické podpory si vždy tato čísla připravte.

OT: Co mám dělat, pokud mám další dotazy?
OD: Pracovníci naší technické podpory jsou k dispozici v době 8-17 hod. od pondělí do pátku na 
lince 1-888-COOL-AID nebo na emailu support@port-a-cool.com  .  
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PŘÍLOHA (A) – Teplotní charakteristiky při relativních vlhkostech (RH) 10 – 75%

10% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
32,2 65 18 46,8 8,3 6,1
35,0 65 18 46,8 8,3 8,9
37,8 66 19 47,5 8,6 11,1
40,6 67 19 48,2 9,0 13,9
43,3 68 20 49,0 9,4 16,1
46,1 67 19 48,2 9,0 19,4

15% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
32,2 55 13 39,6 4,2 10,0
35,0 56 13 40,3 4,6 12,8
37,8 57 14 41,0 5,0 15,0
40,6 57 14 41,0 5,0 17,8
43,3 58 14 41,8 5,4 20,1
46,1 59 15 42,5 5,8 22,8

20% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
32,2 47 8 33,8 1,0 13,3
35,0 47 8 33,8 1,0 16,1
37,8 48 9 34,6 1,4 18,3
40,6 49 9 35,3 1,8 21,1
43,3 49 9 35,3 1,8 23,9
46,1 51 11 36,7 2,6 25,6
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25% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
32,2 41 5 29,5 -1,4 15,6
35,0 43 6 31,0 -0,6 17,8
37,8 44 7 31,7 -0,2 20,0
40,6 44 7 31,7 -0,2 22,8
43,3 44 7 31,7 -0,2 25,6
46,1 45 7 32,4 0,2 28,3

30% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
26,7 34 1 24,5 -4,2 13,3
29,4 35 2 25,2 -3,8 15,6
32,2 35 2 25,2 -3,8 18,3
35,0 36 2 25,9 -3,4 20,6
37,8 37 3 26,6 -3,0 22,8
40,6 38 3 27,4 -2,6 25,6

35% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
23,9 30 -1 21,6 -5,8 11,7
26,7 31 -1 22,3 -5,4 14,4
29,4 30 -1 21,6 -5,8 17,2
32,2 32 0 23,0 -5,0 19,4
35,0 32 0 23,0 -5,0 22,2
37,8 33 1 23,8 -4,6 24,4

- 33 -



40% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
29,4 27 -3 19,4 -7,0 18,9
32,2 28 -2 20,2 -6,6 21,1
35,0 29 -2 20,9 -6,2 23,3
37,8 27 -3 19,4 -7,0 27,2
40,6 29 -2 20,9 -6,2 28,9
43,3 28 -2 20,2 -6,6 32,2

45% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
29,4 24 -4 17,3 -8,2 20,0
32,2 25 -4 18,0 -7,8 22,2
35,0 25 -4 18,0 -7,8 25,0
37,8 25 -4 18,0 -7,8 27,8
40,6 25 -4 18,0 -7,8 30,6
43,3 25 -4 18,0 -7,8 33,3

50% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
23,9 22 -6 15,8 -9,0 15,0
26,7 20 -7 14,4 -9,8 18,9
29,4 22 -6 15,8 -9,0 20,6
32,2 21 -6 15,1 -9,4 23,9
35,0 22 -6 15,8 -9,0 26,1
37,8 22 -6 15,8 -9,0 28,9
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55% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
23,9 17 -8 12,2 -11,0 17,2
26,7 19 -7 13,7 -10,2 18,9
29,4 18 -8 13,0 -10,6 22,2
32,2 19 -7 13,7 -10,2 24,4
35,0 19 -7 13,7 -10,2 27,2
37,8 19 -7 13,7 -10,2 30,0

60% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
23,9 15 -9 10,8 -11,8 17,8
26,7 15 -9 10,8 -11,8 20,6
29,4 15 -9 10,8 -11,8 23,3
32,2 15 -9 10,8 -11,8 26,1
35,0 17 -8 12,2 -11,0 28,3
37,8 16 -9 11,5 -11,4 31,1

65% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
23,9 13 -11 9,4 -12,6 18,9
26,7 13 -11 9,4 -12,6 21,7
29,4 13 -11 9,4 -12,6 24,4
32,2 13 -11 9,4 -12,6 27,2
35,0 14 -10 10,1 -12,2 29,4
37,8 13 -11 9,4 -12,6 32,8
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70% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
21,1 10 -12 7,2 -13,8 17,2
23,9 10 -12 7,2 -13,8 20,0
26,7 11 -12 7,9 -13,4 22,2
29,4 11 -12 7,9 -13,4 25,0
32,2 12 -11 8,6 -13,0 27,2
35,0 12 -11 8,6 -13,0 30,0

75% relativní vlhkost

Suchá baňka 
psychrometru [°C]

Teplotní

Výstupní teplota = suchá baňka-tepl. 
úbytek [°C]

rozdíl suchá-
mokrá baňka 
psychrometru

úbytek

[°F] [°C] [°F] [°C]
18,3 8 -13 5,8 -14,6 15,0
21,1 8 -13 5,8 -14,6 17,8
23,9 9 -13 6,5 -14,2 20,6
26,7 9 -13 6,5 -14,2 23,3
29,4 9 -13 6,5 -14,2 26,1
32,2 9 -13 6,5 -14,2 28,9
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PŘÍLOHA (B) – Schemata
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