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Zkušební normy

IEC 60068-2-1, Test A IEC 60068-2-67
ISO 16750-4, Nízké teploty IEC 60068-2-78
ETSI EN 300019-2-4, Test Ab/Ad ISO 16750-4, Vlhké teplo stabilní
MIL-STD-810 G, Meth. 502.5 ETSI EN 300019-2-4, Test Cab
JESD22-A119 MIL-STD-202 G, Meth. 103 B

                                                                                                      JESD22-A101C
IEC 60068-2-2, Test B
ISO 16750-4, Vysokoteplotní zkoušky  IEC 60068-2-30, Test Db, Var. 1
ETSI EN 300019-2-4, Test Bb/Bd IEC 60068-2-30, Test Db, Var. 2
MIL-STD-202 G, Meth. 108 A IEC 60068-2-38
MIL-STD-810 G, Meth. 501.5 ISO 16750-4, Vlhký teplo cyklické
MIL-STD-883 J, Meth. 1008.2 ISO 16750-4, Teplota/Vlhko, cyklické
JESD22-A103D ETSI EN 300019-2-4, Test Db

VG 95210, Blatt 7, Meth. 106 C
IEC 60068-2-14, Test Nb MIL-STD-202 G, Meth. 106D
ISO 16750-4, Temp. steps MIL-STD-331 C, Test C1
ISO 16750-4, Teplotní cyklování MIL-STD-750-1, Změna 3
ETSI EN 300019-2-4, Test Nb MIL-STD-810 G, Metoda 507.5
MIL-STD-331 C, Test C6 MIL-STD-883 J, Metoda. 1004.7
JESD22-A105C JESD22-A100D

Hodnoty teplot (stupně náročnosti) uvedené v normách jsou omezeny maximálními a minimálními teplotami zkušebny. Podle 
požadované rychlosti změny teploty při střídavých zkouškách je nutno zvolit vhodnou zkušební komoru. Předpisy jsou splněny, 
pokud je výkonnost tak vysoká, že je možno ve sledované oblasti výkonu kompenzovat vliv zkušebního vzorku a jeho předávání 
tepla. Kontaktujte nás, prosím, za účelem prověření realizovatelnosti s Vaším zkušebním vzorkem.

Referenčním bodem pro zkušební hodnoty a údaje o referencích je střed zkušebního prostoru. Dokumentace pro dokladování 
jednotlivých zkušebních hodnot je k dispozici jako zpoplatněná volitelná možnost.

Není zde obsažena Vaše zkušební norma? Kontaktujte nás!

Střídavé klima

Zkoušky střídavými teplotami
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Schéma funkcí

Zkušební prostor, dveře do zkušeb. prostoru

Strojní část

Napájecí část, rozvaděč  

Hlavní panel spínače 

Elektrická přípojka

Otvor pro vyrovnávání tlaku

7 Průchodka z nerezu

8 Čelní víko, nádrž pro vodu

Webpanel WEBSeason®

10 Nastavitelné nohy absorbující vibrace

11 LED zářivka pro indikaci stavu komory

Chladič pro LED osvětlení zkušeb. prostoru

313   Dveře zkušebního prostoru se zámkem

KONSTRUKČNÍ VERZE

Nový ClimeEvent nabízí různé konstrukční verze, které se liší hlavně velikostí (objemy zkušebního prostoru a 
rozměry zkušební komory).  Kromě toho jsou k dispozici různé volitelné doplňky pro každou verzi objemu. Tyto 
možnosti   lze nalézt na straně 9 technické specifikace.
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B1B1 B2
Zkušební prostor

C1 C5 C6 C7

Zkušební komora Standardní průchody vpravo & vlevo 2)

Rozměry v mm
3 K/min

180
  5 K/min
  3 K/min

340
  5 K/min
  3 K/min

600
  5 K/min

Výkresy pro instalaci

Pohled zprava Pohled zepředu Pohled zleva

Installation position right Ø 125mm (standard)

Installation position left Ø 50mm (standard)

Additional installation position right

Additional installation position left

1830 900 1575 2369 560 750 580 450 1030 225 250 250 - 230 390 

1830 900 1890 2677 560 750 580 765 1030 225 250 250 170 380 390 

2050 1120 1925 2939 777 950 800 800 1040 225 360 320 190 400 500 

1) Celkové vnější rozměry po postavení komory
2) Pro verzi komory o objemu 180 l jsou k dispozici pouze standardní průchody

A3

A1

A2

B2

B3
C5 C2

C4
B1

C3

C1

Pohled seshora

C7

A5
C6

            Standardní průchody vpravo & vlevo
R1
L1

R2-R6
L2-L6

Montážní pozice průchodu, vpravo ∅ 125 mm (standard)

Montážní pozice průchodu, vlevo ∅ 50 mm (standard)

Další montážní pozice, vpravo (volitelné)

Další montážní pozice, vlevo (volitelné)
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Podléhá technickým změnám.

Všechny uvedené údaje o výkonu se vztahují k okolní teplotě +25 °C, jmenovitému napětí 400 V/50 Hz bez dalšího vybavení. 

C2/180/40/3 C2/180/70/3 C2/340/40/3 C2/340/70/3 C2/600/40/3 C2/600/70/3

Rozměry, kapacita, hmotnost 
Vnější rozměry (v x š x h) cca. mm 1830 900 1575 1830 900 1890 2050 1120 1925
Rozměry zkušebního prostoru (v x š x h), 
cca

mm 750 580 450 750 580 765 950 800 800

Objem zkušebního prostoru litry 195 332 608

Kapacita, max. kg 130 140 160

Kapacita na polici kg 30 40

Max. počet polic    počet 5 7 

Celková hmotnost kg 425 460 490 500 620 680

Výkonové hodnoty pro teplotní testy
Maximální teplota °C +180

Minimální teplota 1 °C -42 -70 -42 -70 -42 -70

Rychlost teplotní změny2 Chlazení K/min 4.0 3.8 4.0 3.8 3.5 3.5

Rychlost teplotní změny2 Ohřev K/min 4.0 3.5 3.2 3.0 4.0 4.0

Odchylka teploty3 v čase K ±0.1 … ±0.5

Teplotní homogenita v prostoru4  K ±0.5 … ±1.0

Teplotní gradient5 ≤2.0

Tepelná kompenzace6 max. W 2300 2000 2300 2000 2500 3000

Tovární kalibrace7 °C +80 a -25 (pro komory s chlazením do -42°C)
+80 a–40 (pro komory s chlazením do -70 °C)

Výkonové hodnoty pro klimatické testy
Maximální teplota °C +95

Minimální teplota °C +10

Teplotní rozsah rosného bodu8 °C -3 … +94

Rozsah vlhkosti % r. v. 10 … 98

Odchylka vlhkosti9 v čase % r. v. ±1 … ±3

Odchylka teploty v čase K/min ±0.1 … ±0.3

Teplotní homogenita v prostoru K ±0.5 … ±1.0

Tepelná kompenzace max. W 400 500

Tovární kalibrace +23°C/50% r. v. a +55°C/93% r. v. a +90 °C/90 % r. v.

Údaje o spotřebě a připojení
Napájecí napětí V 3/N/PE AC 400 V ±10% 50Hz

Jmenovitý příkon cca. kW 4.4 5.3 4.4 5.3 6.8 9 

Jmenovitý proud cca. A 13 15 13 15 16 20

Pojistková ochrana, u zákazníka A gG 16 32

Hladina akustického tlaku dB(A) 56 57 56 57 60 60

Odvod tepla do místnosti instalace max. kW 3.7 4.7 3.7 4.7 7.1
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TECHNICKÁ DATA | Rychlost změny teploty: 5 K/min

Teplotní odchylka3 v čase K ±0.1 … ±0.5

Teplotní homogenita prostorová4 K ±0.5 … ±1.0

Teplotní gradient5 ≤2.0

Maximální teplota °C +95

Minimální teplota °C +10
Teplotní rozsah rosného bodu8 °C -3 … +94

Rozsah vlhkosti % r. v. 10 … 98

Odchylka vlhkosti9 v čase    % r. v. ±1 … ±3

Teplotní odchylka v čase K/min ±0.1 … ±0.3
Teplotní homogenita v prostoru K ±0.5 … ±1.0

Tepelná kompenzace max. W 400 500

kW 7.7 8.6 7.7 8.6 9.9 13

A 18 21 18 21 18 23

A gG 32

dB(A) 56 57 56 57 59 60

kW 1.2 1.5 1.2 1.5 1.5 2.0

kW 8.0 8.5 8.0 8.5 11.5 13.5

Podléhá technickým změnám.
Všechny uvedené údaje o výkonu se vztahují k okolní teplotě +25 °C, jmenovitému napětí 400 V/50 Hz bez dalšího vybavení.

1 Teploty> +5 °C lze provozovat v nepřetržitém provozu, teploty <+5 °C lze provozovat přerušovaně nebo s přídavným zařízením – sušičkou stlačeného
vzduchu. 
2 Podle IEC 60068-3-5; ve středu, v přiváděném vzduchu.
3 Ve středu zkušební komory v ustáleném stavu, bez zkušebního vzorku, bez tepelné emise ze vzorku a bez dalšího vybavení, v závislosti na teplotě. 
4 Vztaženo k upravené žádané hodnotě v teplotním rozsahu od minimální teploty do +150 °C nebo při vlhkosti >20 % r. v. 
5 Až do +150 °C dle IEC 60068-3-5:2001 nebo JJF 1101-2003.
6 Při +20 °C pro teplotní zkoušky / V   rozsahu od +25 °C do +95 °C při relativní vlhkosti do 90 % r. v. pro klimatické zkoušky. 
7 Tovární kalibrace hodnot teploty a vlhkosti se provádí pomocí měřicího zařízení kalibrovaného DAkkS ve středu zkušebního prostoru a dokumentuje se pomocí továrního kalibračního
certifikátu.  Volitelně lze provést kalibraci DAkkS, stejně jako tovární prostorovou nebo kalibraci DAkkS.
8 Přerušovaný provoz (+4 °C do -3 °C).
9 Ve středu zkušebního prostoru za ustálených podmínek, v závislosti na hodnotě klimatu.   
10 Pro verze s vodním chlazením

C2/180/40/5 C2/180/70/5   C2/340/40/5  C2/340/70/5  C2/600/40/5  C2/600/70/5

Rozměry, kapacita, hmotnost
Vnější rozměry (v x š x h)
Rozměry zkušebního prostoru (v x š x h)
cca. 
Objem zkušebního prostoru  

Kapacita, max.

Kapacita na polici

Max. počet polic
Celková hmotnost

mm 1830 900 1575 900 1890 2050 1120 1925

mm 750 580 450 750 580 765 950 800 800

Liter

kg

kg

počet

kg

195

130

332

140

30

5

608

160

40

7

470 540 535 585 620 680

Výkonové hodnoty pro teplotní testy
Maximální teplota

Minimální teplota1

Rychlost změny teploty2 chlazení

Rychlost změny teploty2 ohřev

°C

°C

K/min

K/min

+180

-42

8.0

8.0

-70

7.5

8.0

-42

6.8

7.0

-70

6.7

7.0

-42

6.5

6.0

-70

6.0

6.0

Tepelná kompenzace max.6 W 4000 3000 4000 3000 5000

Tovární kalibrace +80 and -25 (pro komory s chlazením do -42 °C)
+80 and -40 (pro komory s chlazením do -70°C)

Výkonové hodnoty pro klimatické testy

Tovární kalibrace

Údaje o spotřebě a připojení
+23°C/50% r. v. a +55°C/93% r. v. a +90 °C/90 % r. v.

Napájecí napětí

Jmenovitý příkon cca.

Nominální proud cca. 

Pojistková ochrana, u zákazníka 

Hladina akustického tlaku

Odvod tepla do místnosti instalace
max.10

Odvod tepla do chladící vody max.

Připojení na chladící vodu (odvod a 
přívod)

V 3/N/PE AC 400V±10%50Hz

Rp 3/4" závit - samice

Technický popis | ClimeEvent

7

Základní vybavení

Vnější konstrukce Materiál

Barva

Pozinkovaný ocelový plech

Světle šedá (RAL 7035) a antracitově šedá (RAL 7016); bez rozpouštědel;
práškově lakované

Dveře Ovládání jednou rukou, uzamykatelné, dveřní závěs vlevo, se stavovým řádkem LED

Nastavitelné nohy Nastavitelné, absorbující vibrace

Klimatický systém Voda pro 
zvlhčování 

Zásobník vody (cca 25 l), předinstalované zařízení pro automatické  
doplňování vody, varovná zpráva v případě nízké hladiny vody, zobrazení 
spotřeby vody 

Čistící systém Vysoká kvalita zvlhčovací vody je zaručena pravidelnou výměnou vody 

Zkušební prostor1 Materiál Stěny: nerezová ocel 1.4301, povrch III D lesklý

Podlaha: nerezová ocel 1.4404, povrch II B matný

Vkládací systém Vyrobeno z 
nerezové 
oceli

Průchodky Vyrobené z
nerezová ocel

Kolejnicový systém pro snadnou změnu polohy roštu vč. vnitřního závitu 
(samice) M5 pro montáž zkušebních sestav

1 kus vpravo; vnitřní rozměr2: Ø 125 mm 
1 kus vlevo; vnitřní rozměr2: Ø 50 mm 

Silikonová zátka Uzavřená 1 kus na nerez průchodku (ø 125 mm a 50 mm) 

Pěnová silikonová zátka Se štěrbinou 1 kus na nerez průchodku (ø 125 mm a 50 mm)

Měřicí senzor Teplota 

Klima
Psychrometrické měření vlhkosti s nuceně vlhčeným samočisticím snímačem.  

Zelený režim³ Spotřeba Automatizovaná funkce úspory energie pro neustálý provoz, bez kondiciování vzduchem
 v důsledku vypnutí zkušební   komory.   Úspora energie může být až 30 % a to v závislosti na 
zkušebním cyklu, typu a množství zkušebního vzorku. 

S!MPAC® S digitálním měřicím a řídicím systém s I/O jednotkou a softwarem WEBSeason®  lze dálkově 
ovládat komoru, pokud je integrována do sítě zákazníka.  

Ovládací/programovací a monitorovací jednotka s 25,4 cm (10") dotykovým panelem 
integrovaným ve dveřích, lze sklopit dopředu až o 60 °

Rozhraní 4 digitální výstupy pro ovládání zařízení zákazníka pomocí plovoucích kontaktů, max. zatížení 24 V-DC,
0,5 A

4 digitální vstupy pro zpětnovazební signály zařízení zákazníka, max. zátěž 24 V-DC, 30 mA

1 Ethernet (10/100/1000 megabitů) pro integraci do sítě

1 USB rozhraní pro přímou dokumentaci naměřených dat na USB flash disk1

Ochrana zkušebního vzorku Nezávislý, nastavitelný omezovač teploty tmin / tmax, snímač instalovaný ve zkušebním prostoru, 
individuálně nastavitelná fixní hodnota.

Softwarový omezovač teploty tmin / tmax, individuálně nastavitelná fixní hodnota

Pojistka zkušební 
komory

Vypnutí zkuš. vzorku

Bezpečnostní omezovač teploty STL pro ochranu před nadměrnou teplotou ve zkušební komoře

Bezpotenciálový kontakt speciálně pro zkušební vzorek emitující teplo, připojený k zásuvce, max.
zatížení 24 V, 0,5 A. 

1 Díky použití žíhaných silikonových dílů je zkušební prostor s nízkými emisemi. Má-li být zkušební prostor bez emisí, bude to 
vyžadovat technické vyjasnění, které lze na požádání nabídnout. 
2 Jsou možné výrobní tolerance až ± 3 mm. 
³ Možné pouze pro komory s teplotním rozsahem -70 °C až 180 °C. Technické změny vyhrazeny!

EXTERIÉR

INTERIÉR

REGULACE A KONTROLA

Komunikace

Bezpečnost
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Měřicí senzor Teplota 

Klima
Psychrometrické měření vlhkosti s nuceně vlhčeným samočisticím snímačem.  

Zelený režim³ Spotřeba Automatizovaná funkce úspory energie pro neustálý provoz, bez kondiciování vzduchem
 v důsledku vypnutí zkušební   komory.   Úspora energie může být až 30 % a to v závislosti na 
zkušebním cyklu, typu a množství zkušebního vzorku. 

S!MPAC® S digitálním měřicím a řídicím systém s I/O jednotkou a softwarem WEBSeason®  lze dálkově 
ovládat komoru, pokud je integrována do sítě zákazníka.  

Ovládací/programovací a monitorovací jednotka s 25,4 cm (10") dotykovým panelem 
integrovaným ve dveřích, lze sklopit dopředu až o 60 °

Rozhraní 4 digitální výstupy pro ovládání zařízení zákazníka pomocí plovoucích kontaktů, max. zatížení 24 V-DC,
0,5 A

4 digitální vstupy pro zpětnovazební signály zařízení zákazníka, max. zátěž 24 V-DC, 30 mA

1 Ethernet (10/100/1000 megabitů) pro integraci do sítě

1 USB rozhraní pro přímou dokumentaci naměřených dat na USB flash disk1

Ochrana zkušebního vzorku Nezávislý, nastavitelný omezovač teploty tmin / tmax, snímač instalovaný ve zkušebním prostoru, 
individuálně nastavitelná fixní hodnota.

Softwarový omezovač teploty tmin / tmax, individuálně nastavitelná fixní hodnota

Pojistka zkušební 
komory

Vypnutí zkuš. vzorku

Bezpečnostní omezovač teploty STL pro ochranu před nadměrnou teplotou ve zkušební komoře

Bezpotenciálový kontakt speciálně pro zkušební vzorek emitující teplo, připojený k zásuvce, max.
zatížení 24 V, 0,5 A. 

1 Díky použití žíhaných silikonových dílů je zkušební prostor s nízkými emisemi. Má-li být zkušební prostor bez emisí, bude to 
vyžadovat technické vyjasnění, které lze na požádání nabídnout. 
2 Jsou možné výrobní tolerance až ± 3 mm. 
³ Možné pouze pro komory s teplotním rozsahem -70 °C až 180 °C. Technické změny vyhrazeny!

EXTERIÉR

INTERIÉR

REGULACE A KONTROLA

Komunikace

Bezpečnost



Technický popis | ClimeEvent

8

Technický popis | ClimeEvent

8

Vlhkostní diagram

Teplota ve zkušebním prostoru

Relativní vlhkost

Standardní rozsah vlhkosti pro nepřetržitý provoz

Standardní rozsah vlhkosti s přerušovaným 
provozem, rosný bod 3 °C až +4 °C

Rozšířený rozsah vlhkosti s vysoušeče, stlačeného 
vzduchu (jako volitelný doplněk), rosný bod 
regulovaný až na -12 °C

Rozšířený rozsah vlhkosti se sušičem stlačeného 
vzduchu (volitelně) a kapacitním systémem měření
vlhkosti (volitelně), rosný bod regulován až na - 20 ° C

Zkouška kondenzace BMW

Zkouška kondenzace BMW dle normy GS 95011-4 (také známá jako K-15 z LV 124) popisuje posloupnost postupu 
kondenzace používaného k testování elektronických sestav v automobilovém průmyslu.

Klimatické zkušební komory od společnosti weisstechnik GmbH jsou standardně připraveny pro provedení
kondenzační zkoušky BMW. S novým modelem ClimeEvent není problémem ani červeně označená oblast, která je 
kritická ve fázi vysoušení, protože je instalována vhodná odvlhčovací kapacita, pro hodnoty vlhkosti <50 % RH.

Další technické informace o zkoušce kondenzace BMW naleznete zde:

1

2
A 3

4

B

A

B

1

2

3

4

Teplota vody ve vodní lázni ˂ 20 °C

V tomto rozsahu AKTUÁLNĚ ˂ 20 °C

Aktuální záznam 
teploty
Rozdíl teplot 
˂ 15 K

Měření a záznam vlhkosti: 
AKTUÁLNÍ> 95 % r. v.
Cílová hodnota vlhkosti: 98 % r. v.

Teplota vzduchu +60 °C až +75 °C

Relativní vlhkost ˂ 50 % při +20 °C

Funkce čekání T = +75 °C
před odvlhčováním

Cílová vlhkost 
˂ 50 % r. v.

Fáze rosení Fáze vysoušení
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Regulace absolutní vlhkosti

Cílem je přizpůsobit regulaci vlhkosti    pro klimatické zkušební   komory od společnosti weisstechnik tak, aby bylo 
dosaženo zlepšení kvalitativní přesnosti vlhkosti a přechodné odezvy. Teoreticky lze jako regulační proměnné použít
jak teplotu, tak relativní vlhkost.

Myšlenka: Ovládání pomocí absolutního obsahu vody ve zkušební komoře.

Obrázek níže ukazuje přímé srovnání obou typů ovládacích prvků. Při absolutní regulaci vlhkosti se výrazně zvyšuje 
přesnost regulace a přechodné amplitudy jsou téměř zcela eliminovány. V budoucnu tato inovace zajistí ještě
přesnější a reprodukovatelnější výsledky testů s klimatickými zkušebními komorami   od společnosti weisstechnik.

Další technické informace o regulaci absolutní vlhkosti naleznete zde:

Relative humidity control Absolute humidity control

Srovnání mezi řízení relativní vlhkosti a řízení absolutní vlhkosti 

Řízení relativní vlhkosti Řízení absolutní vlhkosti
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Volitelné doplňky 
 
 

 
 

Pojízdné provedení  Vibrace pohlcující nohy   
Mobilní základna s otočnými kolečky a uzamykatelnými  Snížení přenosu vibrací na podlahu 
pevnými kolečky. . 

 

  
 
 

 
 

   Úložný set – malý  Úložný set – velký  
Dva háčky a magnetická přídržná lišta pro uložení a 
nasazení mřížkových polic a malých zkušebních zařízení. 

Dva háčky a magnetická přídržná kolejnice. Další 
alternativní boční panel pro vnější kryt včetně zásobníku 
na dokumenty, podnosového stolku a podpěrné lišty.  

 

  
 
 

 
 

   Webový panel pod zámkem dveří  Webový panel v libovolné poloze na boku  
Ovládací/programovací a monitorovací jednotka s 25,4cm 
(10") panelem je namontována pod zámkem dveří. 

Ovládací/programovací a monitorovací jednotku s 
25,4cm (10") webovým panelem lze namontovat kdekoli 
na bočním panelu. 

 
 Přesné umístění musí být uvedeno při objednávce. 

Instalace 

Úložný set 
 

WEBPANEL 
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 Průchodka z nerezové oceli se silikonovou zátkou
Standardní (viz instalační výkres):

• Ø 125 mm v poloze R1
• Ø 50 mm v poloze L1

Další průchody:
• Ø 50 mm
• Ø 80 mm
• Ø 125 mm

V    panelu komory na pravé straně je vrubová průchodka
o rozměrech asi 50 mm x 50 mm pro vkládání kabelů. 

  Průchod na stropě komory Plochá vrubová průchodka
Další možné
průchodky:

• Ø 50 mm
• Ø 80 mm
• Ø125 mm

Pro průchod jednotlivých kabelů je do panelu komory
vložen vkládací díl, kterým lze vést několik napájecích 
kabelů do zkušebního prostoru komory. 

  Okno ve dveřích Závěsy dveří vpravo
Vícenásobně izolované, vyhřívané průhledové okno ve 
dveřích.
Formát: 520 mm x 418 mm. 

Verze dveřních závěsů komory na pravé straně.  
Volitelný doplněk – vrubová průchodka není možná.  
Možnost plochého ploché vrubové průchodky
vlevo nahoře.

  Zatmavení okna – privátní režim Vyměnitelné těsnění dveří 
Okenní sklo zkušební komory může být neprůhledné 
prostřednictvím digitálního spínacího kanálu pomocí 
spínače světla.
Poznámka: Pouze ve 
spojení s volitelným 
doplňkem "Okno ve 
dveřích". 

V případě požadavku na středně odolnou verzi pro 
hydraulické oleje.

  

Průchodky

  Svařovaná průchodka – vrubová

Dveře

Ilu
st

ra
tiv

ní
 o

br
áz

ek
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   Odsolovací jednotka   
Slouží pro doplňovaní demineralizované vody pro klimatické 
komory. Tlakově odolná až do přetlaku 6 bar. 

 

 
Náhradní patrona pro filtrační patronu s aktivním uhlím pro 
snížení obsahu chloru v demineralizované vodě.  

 
 

Zabraňuje růstu řas.  

 

 
Konstrukce filtru s vložkou s aktivním uhlím pro snížení 
obsahu chloru v plně demineralizované vodě.  

 
 

 
 

   Zásuvka na teleskopických kolejnicích (nerezová ocel)  Kolejnice pro vysoké zatížení  
Zásuvka na teleskopických kolejnicích, lze ji vytáhnout asi o 
80 %.  Možnost zvolit až 5 zásuvek. 

 
Maximální zatížení zásuvky: 30 kg 

Hmotnost zkušebního vzorku se přenáší ze zkušební 
komory do rámu konstrukce pomocí speciálních kolejnic 
pro vysoké zatížení. 
Maximální přípustné zatížení podlahy je do 500 kg –  
platí pro plošné zatížení. 

 

  
 

   Odolná mřížková police  Přídavná mřížková police   
 Mřížka z nerezové oceli umístěná na kolejnicích pro vysoké 
zatížení. 
Přípustné zatížení zkušebního prostoru je do 500 kg – platí 
pro plošné zatížení. 

 

 
 

   Zesílená police  
Zesílená police, zatížitelná až do 200 kg plošného zatížení. 
Zatížení zkušebního prostoru jako celku je omezeno na 280 
kg. 

Přídavná mřížka včetně nosné lišty pro umístění 
zkušebních vzorků.   Součástí standardní výbavy je 
mřížková police. 
 

 

Odsolování vody 

Náhradní patrona pro filtr s aktivním uhlím  
 

Aqua Top balení po 6 ks 
 

Filtr s aktivním uhlím pro demineralizovanou vodu 
 

 PODPĚRA ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ  
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U klimatických zkušebních komor je možný regulovaný
provoz až do rosného bodu -12 °C. Odvlhčovací zařízení pro
klimatické zkušební komory vč. kapacitního systému měření
vlhkosti pro kondenzační body do -20 °C s regulovaným 
provozem. 

  Rozšíření klimatizace o stlačený vzduch u zákazníka
Odvlhčovací   zařízení zabraňující kondenzaci na zkušebním 
vzorku v regulovaném provozu pro rosné body až do
-12 °C.    V  kombinaci   s kapacitním systémem měření vlhkosti
, je možno zvolit regulovaný provoz až do -20 °C.

Pro provoz se zákazníkem dodaným vysoušečem
stlačeného vzduchu nebo pro vhánění
inertního plynu do zkušebního prostoru. 

  Nastavitelný objem recirkulačního vzduchu
Pro snížení množství recirkulovaného vzduchu lze rychlost
recirkulačního ventilátoru nastavit z 30 % do 100 %.  

Odvlhčování

Vysoušeč stlačeného vzduchu pro regulaci rosného bodu 
až do -12 °C a–20 °C GN² / Připojení stlačeného vzduchu 

Recirkulační vzduch
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  Další tovární kalibrace DAkkS kalibrace 
Kalibrace podle specifických hodnot teploty a klimatu. Kalibrace podle požadavků DAkkS   pro specifické 

hodnoty teploty a klimatu.

  VW 2005 / VW PV 1200 / BMW PR 308.2 Farmaceutický balíček
Připojení stlačeného vzduchu je nastaveno, včetně 
vysoušeče stlačeného vzduchu s adsorpční sušičkou. Systém 
měření vlhkosti je kapacitní. Testovací programy jsou 
uloženy na řídicí jednotce.  Funkční test v souladu s továrním 
standardem.

Poznámka: BMW PR 303.5 je splněn standardní jednotkou
bez dalšího vybavení.

• Kvalifikační dokumentace (IQ/OQ)
• Spínač dveřního kontaktu pro registraci dveřního

otevírání
• Monitorování tolerančního    pásma pro zkoušky 

stability podle ICH-Q1A
• Poplašný systém podle GAMP

  Automobilové normy AUDI předpisy
• VW 800000 LV 124 K15 
• BMW-GS 95011-4 (2010-06)
• Daimler-MBN LV 124-2 K15 

Rozsah služeb:
- Klimatický systém jednotky je rozšířen o výše

uvedenou zkušební specifikaci.
- Zkušební í programy uložené v řídicím systému.

  Značení dle předpisů provozního zařízení, prokazování
těsnosti chladicího okruhu, zkušební certifikát dle BGV 
A3, rozvaděč se zámkem E1, vytápění zkušebního
prostoru po dobu 72 hodin při 180 °C, programové CD 
se zálohou řídicích dat, 2x dokumentace na CD a 
jednotlivé dokumentaci v listinné podobě.

  Normy na vyžádání VW PV 1200 / BMW PR 308.2 
Pro splnění specifických norem jsou k dispozici různé verze.           Je nastaveno připojení stlačeného vzduchu. Zkušební programy

       jsou uložené v řídící jednotce. Funkční test v souladu s továrním 
standardem.

   Modifikace pro Bosch IQ/OQ Kvalifikační dokumentace
Adaptace  zahrnuje použití hlavního vypínače jako
EMERGENCY OFF, instalaci různých informačních značek, 
instalaci ochranného krytu a 1 programové CD. 

          

         Podle GAMP pro software SIMPATI.

  

Kalibrace / Normy



Technický popis | ClimeEvent

15

Technický popis | ClimeEvent 

14 

 

 

 

 
 

  
Pro zvýšenou ochranu proti korozi je zkušební prostor 
kompletně vyroben z vysoce legované nerezové oceli 
1.4404 mat.  Poznámka: 
 Výsledkem této konstrukce je ztráta výkonu cca 10 % - 15 
%. 

Pro specifické zkoušky ke snížení množství silikonu ve 
zkušebním prostoru. Těsnění vnitřních dveří je navíc 
nahrazeno těsněním Viton. 

 

   Rozprašovací systém  Vypnutí ventilátoru pomocí digitálního spínacího kanálu  
Rozprašovací trysky jsou instalovány ve zkušebním 
prostoru, kterým je mineralizovaná voda stříkána do 
zkušebního prostoru.   Zařízení lze provozovat od +5 do +80 
°C (bez definované vlhkosti) v teplotním režimu. 

Pokud je aktivován digitální spínací kanál, ventilátor a 
regulace teploty se okamžitě vypnou. 

  
 

   IR ozařovací zařízení  Ozařovací zařízení pro zkoušky sušení  
Pro sušení a zahřívání zkušebního vzorku 
infračerveným zářením.  Lze použít pouze v teplotním 
rozsahu +10 až +50 °C a relativní vlhkost vyšší/rovna 75 
%. 

Pro ozařování zejména v UV rozsahu.    Lze použít pouze v 
teplotním rozsahu +10 až +50 °C a relativní vlhkosti vyšší/ 
rovné 75 %.

 
 

   Vypnutí ventilátoru pomocí spínače dveřního kontaktu   
Pokud jsou dveře otevřeny, ventilátor a regulace 
teploty se okamžitě vypnou. 

 
 

 
 

   Měření teploty na zkušebním vzorku      Regulace vlhkosti s kapacitním snímačem 
Pohyblivý teplotní snímač Pt 100 s ohebným kabelem pro 
měření teploty v kterémkoli bodě zkušebního prostoru nebo 
na zkušebním vzorku. 

 

 
 
 
 

Přepínání se provádí prostřednictvím digitálního spínacího 
kanálu. Naměřenou hodnotu lze získat pomocí rozhraní 
nebo zobrazit na ovládacím panelu. 

 Kapacitní systém měření vlhkosti je instalován na 
místo nebo vedle psychrometrického měřicího 
zařízení, které je součástí základního vybavení. 

Instalace zkušebního prostoru 

 Zkušebního prostoru z nerezové oceli 1.4404 s 
nerezovým hliníkovým výparníkem  
 

Zkušební prostor s nízkým obsahem silikonu  

 

Snímač 

 Měření teploty na zkušebním vzorku lze přepnout na 
řídicí snímač 
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   Další 4 digitální I/O  Analogová karta pro měření hodnot I/O  
Čtyři další digitální vstupy a výstupy pro ovládání dalších 
funkcí. Čtyři jsou již standardně k dispozici. 

Pro zpracování a výstup analogových měřicích signálů je 
k dispozici 5 výstupů od 0 do 10 V a 4 vstupy pro Pt 100. 

  
 

   Rozšíření teplotního rozsahu až na +200 °C          Měřič energie 
                                     Zkušební komoru lze rozšířit o teplotní rozsah až do +200°C. 
 

 
   Flexibilní provoz při pozastavení programu 
 Funkce pro flexibilní provoz zkušební komory při přerušení 

programu. 
• Digitální spínací kanály lze vypnout nebo zapnout 
• Zadané hodnoty mohou být změněny 

 
 
 
 

 
   Speciální napětí na vyžádání  

K dispozici jsou různá speciální napětí. 

Profesionální energetická analýza s kalibrovaným 
měřičem energie. Také v propojení se sběrem dat přes 
volitelné S!MPATI® . Pro všechny jednotky s> 63 A. 

 

 

ŘÍDICÍ SYSTÉM 
 

SPECIÁLNÍ NAPĚTÍ 
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   Bezpečnostní balíček pro úroveň nebezpečnosti 3–5  ESD ochrana
Bezpečnost zkušebního systému během zkoušek lithium-
iontových článků energie díky odpovídajícím úrovním 
nebezpečnosti EUCAR 3–5. 

Zkoušku lze spustit pouze v případě, že digitální vstup má 
napěťový signál nebo pokud je zástrčka adaptéru zapojena 
do zásuvky D-Sub Digital I /O. 

Rozdílům v potenciálech a souvisejícím 
elektrostatickým výbojům na zkušební vzorek se 
zabrání společným uzemněním. ESD ochranu může
zákazník konfigurovat prostřednictvím různých
možností. 

Komponenty     dveřního kontaktního spínače jsou 
namontovány na zkušební komoře a na dveřích zkušební 
komory.
Po otevření dveří zkušební komory se na ovládacím panelu 
zobrazí zpráva "Dveře   otevřeny“.

   2barevná signální kontrolka Elektrický spínač dveří, normálně otevřený
Dvoubarevné signální světlo na zkušební komoře 
indikuje provozní stav. 

Indikátor funkce: 
• Zelená = v provozu
• Červená = porucha

Komponenty elektrického uzamykacího zařízení dveří 
jsou namontovány na zkušební komoře a dveřích 
zkušební komory. Po otevření dveří zkušební komory se
na ovládacím panelu zobrazí zpráva "Dveře otevřeny".    
Dveře zkušebního prostoru se odemknou na konci
zkoušky, při zastavení zkoušky, v případě výpadku 
proudu a při vypnutí hlavního vypínače.

  Elektrický spínač dveří, normálně zavřený   
Komponenty elektrického uzamykacího zařízení dveří 
jsou namontovány na zkušební komoře a dveřích 
zkušební komory. Dveře zkušebního prostoru nelze 
otevřít během
zkoušky, během výpadku napájení a při vypnutí hlavního
vypínače.

   Poruchový signál na bezpotenciálovém spínacím kontaktu  Spínač nouzového zastavení na vnějšku zkušební komory
Pokud dojde k poruše ve zkušební komoře, aktivuje se
bezpotenciálový spínací kontakt. 

Spínač nouzového zastavení je umístěn na vnější straně 
zkušební komory. Po stisknutí se test zastaví. 

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Spínač dveřního kontaktu pro indikaci na ovládacím 
panelu/ S!MPATI®, že dveře jsou otevřené.Uvolnění zkušební komory přes digitální vstup
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   Vodní chlazení  Čerpací systém v nepřítomnosti podlahového odtoku  

Místo vzduchem chlazené chladicí jednotky je instalována 
vodou chlazená jednotka.  Regulátor chladicí vody zajišťuje 
nejnižší spotřebu vody. 

 
Zvláštní opatření jsou nutná pro provoz se studniční nebo 
jezírkovou vodou, informujte se. 

Integrovaný čerpací systém čerpá vodu v systému 
(kondenzát, zvlhčovací voda, čisticí voda) proti spádu do 
odtoku zajištěného zákazníkem.   

 
 

   Sada hadic pro okruh chladicí vody          Izolace přívodního potrubí vody 
Dvě ohebné hadice jsou dodávány pro připojení k  
okruhu chladicí vody. 

Potrubí vedoucí chladicí vodu ve zkušební komoře jsou 
také izolována, aby byla udržována teplota přívodu 
vody. 

 

  
 

 Stupeň hlubokého chlazení s chladivem R23  Elektronický regulátor chladicí vody  
Chladivo R23   se používá místo chladiva R469A pro stupeň 
hlubokého chlazení až do -70 °C. 

 
 

 Vzduchem chlazený kondenzátor  
Délka kabelu cca 1,5 m, prodloužitelná   maximálně na 5 m.    
Odpadní teplo odváděné do externího kondenzátoru. 
 Kondenzátor je na stejné úrovni za zkušební komorou, 
vodorovná poloha bloku se svislým prouděním vzduchu. 

 Pomocí elektronicky řízeného ventilu lze v určitých 
mezích provést přizpůsobení různým teplotám průtoku 
a tlakovým rozdílům. 

Chlazení 





Znalosti v oboru

Osobní přístup

Kontakt

Flexibilita

Spolehlivost

Naši technici mají dlouholeté zkušenos-
ti v oboru a doporučí Vám nejvhodnější 
způsob testování Vašeho vzorku.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme 
individuálně. Na začátku každé zakáz-
ky je vždy porozumění Vašim potřebám 
a požadavkům, které se následně snaží-
me splnit přesně podle Vašich představ.
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Pronájem

Vzdělávání

 

 

 

  

 

 

 

Díky našemu propojení s výrobci zku-
šební techniky a vlastními uživateli zaří-
zení jsme schopni zajistit i kapacity, které 
nemáme aktuálně v laboratoři.

Klademe vysoký důraz na to, abyste se 
mohli spolehnout jak na naše slovo, tak 
i na naše zařízení, která jsou pravidelně 
kalibrována akreditovanou laboratoří 
a servisována autorizovaným servisem.

JD Dvořák, s.r.o.
Toužimská 897/E3, 199 00 Praha 18 

+420 284 681 646

obchod@testsysteme.cz

www.testsysteme.cz

Je mnoho důvodů proč s námi spolupracovat, 
zde jsou jen ty nejzásadnější

Našim klientům nabízíme kompletní portfolio služeb
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