
Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 1 - Celkové ohřívání objektu

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, jak se ohřívají jednotlivé místnosti obydlí v horkých dnech. Je třeba
zjistit nejen k jak velkému ohřevu dojde, ale také jak rychle se místnost ohřeje a jak
rychle se místnosti ochlazují. 

Vědět, které části obydlí se
rychle a intenzivně ohřívají a ve
které denní době se tak děje
pomůže učinit promyšlené a
účinné kroky jak tomu zabránit.

Ideálním nástrojem je automa-
tická meteostanice  připojená 
k internetu. 
Tu doplní měřič teploty a vlhko-
sti, který naměřené hodnoty
pravidelně automaticky zazna-
menává. 

Aby měl pokus smysl, je třeba
jej provést v horkých letních
dnech, nejlépe v první vlně
veder letní sezony. Pokus by
měl probíhat po celou vlnu
veder a dále i nejméně 3 dny po
jejím odeznění.



Které údaje z meteostanice potřebujeme?

Jak postupovat
 Připojte meteostanici. Venkovní

čidlo umístěte alespoň 30 cm

od jedné stěny domu.
Vnitřní jednotku stanice
umístěte do hlavní místnosti

nejméně 30 cm od stěny a
mimo dosah tepelných zdrojů.

Čidla pomocného měřiče
očíslujte a umístěte je do
ostatních místností. Umístění

čidel si poznamenejte.
Měření probíhá automaticky.

Každý den zkuste zaznamenat,

jak jste vnímali horko či chlad a

v které to bylo místnosti. 

1.

2.

3.

4.

Teplota a vlhkost
uvnitř (hlavní místnost)

Teplota a vlhkost
venku

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat možná řešení. 



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 2 - Ohřívání objektu přes strop

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit jaký vliv na ohřívání místností má  prostup tepla stropem místnosti.  

Na střechy domů dopadá
sluneční záření v poledních
hodinách. Vliv ohřevu místností
v posledních podlažích může být
velmi významný. Střechu navíc
není možné zastínit. 

Pro pokus budeme potřebovat
stejné pomůcky jako pro pokus
č. 1 a dále  pak bezkontaktní
teploměr. 

Aby měl pokus smysl, je třeba
jej provést v horkých letních
dnech, nejlépe v první vlně
veder letní sezony. Pokus
probíhá po celou vlnu veder 
a dále i nejméně 3 dny po jejím
odeznění. Pokus je určen pro
místnosti v posledním patře.



Bezkontaktní teploměr

Jak postupovat
Provádějte měření pokusu č. 1

Ve stejnou hodinu (nejlépe v

8:00, 13:00 a 18:00) zaměřte

bezkontaktní teploměr na strop

ve středu místnosti a odečtěte

naměřenou teplotu. Měření

proveďte ve všech místnostech.

Při jednotlivých měřeních
dodržte stejnou vzdálenost

teploměru od měřeného místa.

Měření zaznamenejte do
záznamového archu. 

1.
2.

3.

4.

Krátkým stisknutím
provedete měření

Měřený bod ukazuje
zaměřovací laser

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat možná řešení. 

Odečtěte teplotu

Zaměřovacím laserem nikdy
nemiřte na lidi nebo zvířata!



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 3 - Vliv zastínění 

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, jak účinně brání stávající zastínění ohřívání místností přímým
slunečním zářením.  

Zastínění místnosti je snadným
a poměrně účinným způsobem,
jak ochránit místnosti před
přímým slunečním zářením. Ne
všechny způsoby zastínění jsou
však dostatečně účinné. Pokus 
o tomhle udělá jasno.

Pro pokus budeme potřebovat
stejné pomůcky jako pro pokus
č. 1. 

Aby měl pokus smysl, je třeba
jej provést v horkých letních
dnech v nichž svítí slunce. Pro
ideální výsledky je třeba využít
dvou horkých epizod. Pokus
provádějte pouze v místnostech
do nichž dopadá přímé slunce
(nejsou zastíněny např. zelení). 



Zastínění místnosti

Jak postupovat
Provádějte měření pokusu č. 1.

V první horké epizodě
maximálně využívejte dostupné

zastínění místnosti tak, abyste v

případě potřeby měli dostatek

denního světla. 
V druhé horké epizodě se
snažte zastínění nevyužívat

vůbec. 
Obě sady měření zaznamenejte.  

Pečlivě zaznamenávejte své

pocity z fáze (pocity horka,
dusna, a podobně), kdy se
zastínění nepoužívá.

1.
2.

3.

4.
5.

Při pokusu zastiňujte
místnost jen tak,
abyste při přítomnosti
osob v místnosti 
 nemuseli používat
umělé osvětlení. 

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat možné úpravy zastínění
místností. 

Ve fázi měření bez
zastínění berte ohled
na případná
zdravotní omezení
osob v domácnosti.



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 4 - Prostupnost slunečního záření okny

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit jak účinně instalovaná skla vašich oken chrání obydlí před
prostupem slunečního záření.   

Zatínění oken žaluziemi sice
účinně brání prostupu přímého
slunečního záření, ale omezuje
také přístup denního světla. I
skla oken částečně omezují
průnik slunečního záření.  Jak
jsou v tomto účinná prokáže
tento pokus.

Pro pokus budeme potřebovat
měřič intenzity slunečního svitu
se záznamem dat. Dále je
potřeba meteostanice s funkcí
měření intenzity slunečního
svitu.

Pokus provádějte ve slunných
dnech v místnostech s okny
vystavenými přímému slunci.
Měření provádějte přibližně po
dobu 1 týdne. 



Měřič intenzity světla s dataloggerem

Jak postupovat

Ověřte, zda je čas na měřiči

odpovídá času na meteostanici.

Za okno umístěte měřič tak, aby

vám nepřekážel a čidlo měřiče

nebylo zastíněno.
Zaznamenejte polohu
venkovního čidla meteostanice

vůči měřenému oknu.
Měřičem nehýbejte.
Okno v průběhu pokusu
nezastiňujte.
Záznam dat probíhá
automaticky. 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

čidlo, na které dopadá
sluneční záření

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat možné úpravy skel oken.

USB konektor pro
připojení k počítači



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 5 - Intenzita slunečního svitu

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit intenzitu slunečního svitu dopadající na střechu domu. 

Znát intenzitu slunečního svitu
dopadajícího na střechu
pomůže jak při návrhu úprav
střechy tak třeba i při úvahách o
případném vybudování
fotovoltaické elektrárny.

Pro pokus budeme potřebovat
měřič meteostanici vybavenou
funkcí měření intenzity slune-
čního záření.

Pokus provádějte dlouhodobě
nejlépe celoročně. Pro
posouzení dopadu slunečního
svitu na ohřívání stropem
postačí pokus provádět 
v horkých letních dnech spolu 
s pokusem č. 2.



Venkovní čidlo meteostanice

Jak postupovat

Venkovní čidlo meteostanice

umístěte na střechu objektu

nebo co nejblíže střechy. 
Záznam dat probíhá
automaticky. 
Přibližně 2x za měsíc otřete

solární panel na čidlu od
prachu.
Pokud nemůžete čidlo stanice

přemisťovat, použijte měřič

intenzity slunečního svitu s
dataloggerem. 

1.

2.

3.

4.

Solární panel na který
dopadá sluneční záření

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete orientačně posoudit vhodnost
instalace FVE nebo řešit přehřívání domu stropem.

Solární panel udržujte v čistotě.



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 6 - Účinnost domácích zvlhčovačů

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit jak účinné jsou instalované zvlhčovače vzduchu, domácí difuzéry a
další opatření pro zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru.

Optimální relativní vlhkost
vzduchu je 40 - 60 %. Tato
hodnota není v horkých dnech a
v topné sezoně dosažena a je
upravována různými přístroji.
Pokus prokáže účinnost těchto
přístrojů.

Pro měření je třeba měřič
relativní vlhkosti vzduchu. Ten je
obsažen v meteostanici. Je
možné také použít samostatný
přístroj. 

Pokus provádějte ve dvou po
sobě jdoucích horkých letních
dnech a zopakujte uprostřed
topné sezony. Pokus provádějte
v obytných místnostech domu
(obývací pokoj, ložnice, dětský
pokoj, pracovna). 



Jak postupovat
V první den měření vypněte

všechny zvlhčovače vzduchu a

provádějte měření vlhkosti po

dobu 24 hodin.
Druhý den měření zopakujte se

zapnutými zvlhčovači.
V případě, že nepoužíváte k

měření meteostanici,
zaznamenávejte hodnoty
nejméně 4x za den.
Současně zaznamenejte i vnitřní

a vnější teplotu. 
Pokud sušíte v některé z obytných

místností prádlo, pokus zopakujte

i s plným sušákem prádla. 

1.

2.

3.

4.

5.
Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete vymyslet, jak vlhkost v některých
místnostech zvýšit.

Domácí zvlhčovač vzduchu
má zvýšit vlhkost vnitřního
prostředí. Opravdu funguje?

Hodnotu relativní vlhkosti
vzduchu v % najtete na
meteostanici zpravidla vedle
údaje o teplotě.



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 7 - Ventilace místností se zvýšenou vlhkostí

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, zda a jak je účinné odvětrávání místností se zvýšenou vlhkostí,
zejména koupelen, kuchyní a podobně.

V některých místnostech může
dojít k nežádoucímu zvýšení
vlhkosti vzduchu. Tyto místnosti
jsou zpravidla vybaveny jejím
odsáváním. Účinnost odsávání
má přímý vliv na zdravé
prostředí domácnosti.

Pro pokus je třeba samostatný
vlhkoměr či kombinovaný pří-
stroj a stopky. 

Pokus provádějte jednorázově
nebo opakovaně v místnostech
se zvýšenou vlhkostí (koupelna,
kuchyně a podobně). Pro lepší
vypovídací schopnost
naměřených hodnot je vhodné
pokus opakovat v několika
dnech.



Jak postupovat

Změřte počáteční vlhkost v
místnosti (například v koupelně

před sprchováním).
Změřte čas, za který je při
činnosti produkující zvýšenou

vlhkost (např. sprchování)
hodnoty rel. vlhkosti
překračující 60%.
V ten okamžik činnost ukončete,

zapněte odsávání a změřte čas,

který uběhne do dosažení
původní hodnoty vlhkosti. 

1.

2.

3.

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat cesty se s nežádoucí
vlhkostí v některých místnostech vypořádat.

Zde odečítejte vlhkost
vzduchu. Je to hodnota
v %



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 8 - Předměty s vysokou tepelnou jímavostí

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, které předměty v jednotlivých místnostech přispívají k nad-
měrnému obřevu místnosti.

K nadměrnému ohřevu
místností mohou přispívat i
některé předměty, které fungují
jako akumulátor tepla. Pokud
zjistíte, které to jsou, můžeme
tepelnou zátěž místnosti trochu
snížit.

Pro pokus potřebujeme bez-
kontaktní teploměr. Dále je
třeba teploměr měřící teplotu
vzduchu nebo meteostanice.

Pokus provádějte v horkých
dnech kdy svítí slunce. Pokus
má smysl provádět v míst-
nostech s vysokým dopadem
slunečního záření okny a na
předmětech, které je možné
přemístit. 



Jak postupovat
V místnosti změřte teplotu v

době, kdy do ní nedopadá
sluneční záření. 
Po 3 až 5 hodinách
dopadajícího slunečního záření

změřte teplotu v místnosti.

Změřte povrchové teploty
větších ale snadno
přemístitelných předmětů v

místnosti.
Měření (viz body 2 a 3) opakujte

cca 2 hodiny poté, co sluneční

záření dopadat přestane.
Odstraňte z místnosti předměty

s nejvyšší povrchovou teplotou

a v dalším horkém dni měření

teploty vzduchu v místnosti

zopakute.

1.

2.

3.

4.

5.

Co dál?

Pokud pokus s odstraněním předmětů, které
fungují jako nežádoucí akumulátor tepla přinese
výsledky, předměty z místnosti na letní období
odstraňte trvale. 

Bezkontaktní teploměr

Krátkým stisknutím
provedete měření

Měřený bod ukazuje
zaměřovací laser

Odečtěte teplotu

Zaměřovacím laserem nikdy
nemiřte na lidi nebo zvířata!



Klima pokusy
pro vaše obydlí
Pokus č. 9 - Ohřev obydlí domácími spotřebiči

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, jak k ohřívání obydlí přispívá teplo produkované provozovanými
domácími spotřebiči.

Téměř každý elektrický
spotřebič produkuje teplo.
Takto uvolněné teplo přispívá 
k ohřevu místnosti a zhoršuje 
v horkých dnech tepelný
komfort. Pokus pomůže odhalit
největší zdroje nežádnoucího
ohřívání spotřebiči.

Pro pokus potřebujeme bez-
kontaktní teploměr, teploměr
pro měření teploty vzduchu a
hodiny nebo stopky.

Pokud je možné provádět kdykoli
v době, kdy spotřebiče používáte. 
Sledování vlivu tepla z domácích
spotřebičů má větší význam 
v obydlích s nižšími stropy
(typicky panelákové byty). 



Obrazovka LCD televizoru
se po několika hodinách
zahřeje na teplotu téměř
50°C. 65" obrazovka má
plochu 1,3 m  . To je jako
nízkoteplotní topný panel. 

Elektronika televizoru
produkuje další teplo a to i
když je obrazovka tmavá.

Jak postupovat
Zaznamentejte teplotu vzduchu

v místnosti před zapnutím
spotřebiče.
Nechte spotřebič v provozu cca

2 hodiny nebo obvyklou dobu

po kterou jej provozujete. 
 Změřte jeho povrchovou
teplotu bezkontaktním
teploměrem i teplotu vzduchu.

Po vypnutí spotřebiče měřte

povrchovou teplotu každou

hodinu dokud jeho teplota
nedosáhne teploty vzduchu.

Zaznamenejte čas, který uplynul

do úplného vychladnutí
spotřebiče
Změřte rozměry spotřebiče a

vypočtěte jeho objem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Co dál?

Pokud zjistíte výrazný nárůst teploty vzduchu v
místnosti vlivem provozu spotřebičů, můžete zvážit
jomezení jejich využívání v horkých dnech a
případně zajistit intenzivnější větrání místnosti. 
 Můžete se také poradit se spolupracovníky
KlimaNaDoma.

Televizor je malé topení.

2



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 10 - Modrozelené okolí domu

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, jak bezprostřední okolí domu přispívá k udržení příjemného
mikroklimatu v místech, kde trávíte čas.

Mikroklima bezprostředního
okolí domu je závislé na stavu
takzvané modrozelené
infrastruktury - stručně zeleni a
vodě. Pokus ukáže, jak je na tom
pozemek s vodou a jak funguje
zeleň.

Pro pokus potřebujeme senzor
vlhkosti a teploty půdy a také 
 meteostanici. 
Pro výběr povrchů budeme
potřebovat výsledky zasakovací
zkoušky (pomocný pokus č. P1).

Pokus je dlouhodobějšího
charakteru a měl by probíhat v
letním období. Hlavní význam
má pro rodinné domy se
zahradou, ale jeho výsledky
mohou využít i "osvícenější" SVJ
u bytových domů.



Jak postupovat
Vytipujte dvě  nezastíněná
místa v okolí vašeho domu.

Jedno z nich by mělo být
částečně zpevněné a druhé

nezpevněné, např. trávník.  Pro
posouzení vybranýh míst
použijte zasakovací zkoušku
(pomocný pokus P1).
Do obou míst umístěte půdní

sondu s dataloggerem, umístění

zakreslete. 
Zakreslete významné prvky

zeleně a vodní prvky na
zahradě.
Provádějte kontrolní měření

teploty vzduchu po celé letní

období - probíhá automaticky.

1.

2.

3.

4.
Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat náměty na možné úpravy
zahrady či okolí domu.

čidlo pro měření teploty
vzduchu u povrchu.

ochranný klobouček a teploměr
pro měření teploty vzduchu.

Čidlo umístěte tak, aby bylo
chráněno před zvířaty i před
krádeží.

Půdní sonda

čidlo pro měření teploty a
vlhkosti půdy.



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 10b - Ohřev okolí domu

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem je zjistit, jak se jednotlivé druhy povrchů v okolí domu ohřívají.

Mikroklima bezprostředního
okolí domu je závislé na stavu
takzvané modrozelené
infrastruktury - stručně zeleni a
vodě. Pokus ukáže, rozdíly v
rychlosti ohřevu různých typů
povrchů.

Pro pokus potřebujeme
bezkontaktní teploměr. Pro
výběr povrchů budeme
potřebovat výsledky zasakovací
zkoušky  (pomocný pokus č. P1).

Pokus probíhá v horkých dnech
nejméně 7 dní po sobě. Pokud
horka mezitím poleví, nepolevte
v měřícím úsilí. 

Pokus provádějte na zahradě
nebo pozemku domu.



Jak postupovat
Pro pokus použijte místa z po-
kusu 10a a k nim vyberte jedno

místo zpevněné.
Na všech místech ráno i večer

ve stejnou hodinu měřte  po

dobu min. 7 dní povrchovou

teplotu a hodnoty zazname-

návejte. 
Ke každému měření
poznamenejte, zda byl povrch v

době měření osvícen sluncem.

1.

2.

3.

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Spolu 
s nimi pak můžete hledat náměty na možné úpravy
zahrady či okolí domu.

zpevněný 
povrch

nezpevněný 
povrch

částečně 
zpevněný povrch

Typy povrchů



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 11 - Množství srážek

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem pokusu je zjistit skutečné množství využitelných srážek, které spadnou na
střechu domu a porovnat je se srážkovou mapou pro dané místo.

Výsledky pokusu jsou užitečné
zejména pro všechny, kteří
uvažují o zadržování dešťové
vody. Poslouží i majitelům
zahrad, kteří se dozví, jakým
množstvím vody byla jejich
zahrada přirozeně zavlažena.

Pro pokus potřebujeme meteo-
stanici s dešťovým senzorem a
údaje o domu a zahradě (pro
výpočet plochy střechy). 

Pokus je dlouhodobějšího
charakteru a měl by probíhat
celoročně. Venkovní čidlo
meteostanice by mělo být
umístěno na střeše domu. 



Srážkové čidlo pravidelně
kontrolujte - napadané nečis-
toty mohou výrazně zkreslit
měření!

Jak postupovat
Vypočtěte co nejpřesněji plochu

střechy i plochu zahrady - zvlášť

její zpevněné a nezpevněné
části. 
Pokud již zadržujete dešťovou

vodu (třeba i jen do sudu),
změřte nebo vypočtěte jeho

objem.
Provádějte měření pomocí
meteostanice po celý rok.
Porovnejte zjištěné hodnoty se

srážkovou mapou.

1.

2.

3.

4.

Pokud si nejste jisti chrakterem

povrchu, použijte pro posouzení

pomocný pokus P1 - Zasakovací

zkouška.

Co dál?

Naměřená data a vaše poznámky zpracují a
vyhodnotí spolupracovníci KlimaNaDoma. Pro
serióznější vyhodnocení budou potřebovat i
informace o počtu obyvatel domácnosti a využití
dešťové vody.

Potřebné údaje z meteostanice

úhrn srážek

nezpevněný 
povrch

zpevněný 
povrch

nezpevněný 
povrch



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 12 - Adiabatické chlazení

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem pokusu je ověřit účinnost a použitelnost adiabatického chlazení (chlazení
odparem) v domácích podmínkách. 

Adiabatické chlazení může být
účinným a velmi levným pos-
tupem při ochlazení domác-
nosti. Tento postup některé
prameny odmítají jako
neúčinný. Proto je dobré
přesvědčit se na vlastní oči. 

Větší froté osušku (či několik)
věšák na prádlo nebo kolíčky,
vodu, meteostanici nebo
teploměr, kuchyňskou váhu
nebo odměrný válec či 
 odměrnou nádobu na vodu.

Pokus je možné provést v
horkých dnech pokud vlhkost
vzduchu nepřekračuje 50 %.
Pokud je vhodný pro menší
místnosti. 



Jak postupovat

Co dál?

Jak funguje 
adiabatické chlazení?

Pokus doporučujeme několikrát opakovat s různými
konfiguracemi i různými textiliemi. Záznamy vám
pomohou vyhodnotit spolupracovníci
KlimaNaDoma. 

Změřte plochu osušky (osušek). 

Suché osušky zvažte.
Namočte osušky do studené vody a

následně v ruce vyždímejte, aby z nich

voda téměř neodkapávala.
Zvažte vyždímané osušky - rozdíl v

hmotnosti je množství vody, které

nyní osušky vážou.
Pověste osušky na sušák do
místnosti, kterou chcete chladit.

Pokud je to možné, použijte místo,

kde alespoň trochu proudí vzduch.

Měřte průběžně teplotu a vlhkost v

místnosti. Zároveň měřte čas, který

uplyne do úplného uschnutí osušek. 

Úplné uschnutí osušek vyzkoušejte

hmatem a ověřte zvážením. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Alternativou k vážení osušek může být také

odměření vody pro namáčení  a změření

objemu vyždímané vody



Klima pokusy
pro vaše obydlí

Pokus č. 13 - Noční předchlazení

Cíl pokusu

Proč je třeba to vědět? Co budeme potřebovat? Kdy a kde pokus provést?

Cílem pokusu je ověřit účinnost a použitelnost nočního předchlazení místností a
využití naakumulovaného chladu v horkém dni.

Noční předchlazení může být
účinným způsobem jak čelit
horkým dnům. Toto
předchlazení nevyžaduje žádné
náklady a pro určité případy
může nahradit mnohem dražší
způsoby chlazení.

Meteostanici a záznamový arch. Pokus je možné provést ve
dnech, kdy přes den dochází k
vlnám horka, ale noční teploty
nedosahují hodnot tropických
nocí (20°C a více). Pokus je
vhodné opakovat několik dní po
sobě.



Jak postupovat

Co dál?

Pokus doporučujeme několikrát opakovat. Záznamy
vám pomohou vyhodnotit spolupracovníci
KlimaNaDoma. 

Při poklesu venkovní teploty pod 20°C

místnost celou noc intenzivně větrejte

(i průvanem). 
Zaznamenávejte teplotu i vlhkost

vzduchu v místnosti i vně objektu

(ideálně pomocí meteostanice).

Ráno místnost zastiňte, abyste

omezili průnik slunečního záření a

poté, co teplota dosáhne 20°C větrání

ukončete.
V horkém dni nevětrejte a sledujte

změny teploty a vlhkosti.

1.

2.

3.

4.

Větrání průvanem není
vhodné provádět v
místnostech, kde spí lidé -
hrozí riziko nachlazení.




