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Použití zařízení  
 
 

Zkušební zařízení ZZHP-02 je primárně určeno k provádění zkoušek vnějších tepelně 
izolačních kontaktních systémů s omítkou podle směrnice ETAG 004, ale může být využito 
k libovolným zkouškám hygrotermického cyklování v rozsahu teplot -20°C (experimentálně 
až -40°C) až +70°C. 
Zařízení je vybaveno chladícím agregátem, topením a postřikem s měřením teploty a spotřeby 
vody. Dále je vybaveno dvaceti platinovými čidly pro měření teploty na zkušební stěně a 
čtyřmi čidly pro doplňující měření teploty. 
Postřik je realizován osmi tryskami s kuželovou charakteristikou střiku v úhlu 120° na pěti 
tyčích. Tyče jsou rozděleny do dvou sekcí (1-3-5 a 2-4), jejichž střídáním s proměnlivou 
délkou střiku je regulován předepsaný průtok (6 litrů/min). Rozsah dosažitelného průtoku je 
závislý na vstupním tlaku vody (doporučený rozsah je 5-8 bar). Systém je doplněn šestou 
uzavíratelnou vodorovnou tyčí s třemi shodnými tryskami pro postřik vzorků uvnitř zařízení. 
Regulace průtoku je společná pro celý systém. 
Chod zařízení je plně autonomní, bez použití PC. PC slouží pouze k nastavení a spuštění 
zkoušky a k načtení naměřených a uložených dat. Zařízení průběžně ukládá stav probíhající 
zkoušky do paměti a má i možnost pokračovat v přerušené zkoušce. Více viz manuál k pc 
aplikaci. 
K informativnímu zobrazení stavu zařízení je součástí přenosný TFT display, který pomocí 
vestavěných magnetů může být umístěn kdekoliv na zařízení. 
 



Strana 3 (celkem 11) 

 

Popis zařízení 
 
Mechanická část 

Zařízení se skládá z těchto hlavních mechanických částí : 

 podvozek    -     nosníky 

- pojezdová kola 

- stabilizační nohy 

 rám skříně 

 skříň    -   skříň s těsněním a stahovacími šrouby 

-    chladicí agregát  

- topení  

- výparník s oběhovým ventilátorem 

- skrápěcí soustava 
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Podvozek přenáší tíhu celého zařízení a umožňuje jeho pohyb pomocí čtyř otočných kol. Pro 
ukotvení (zabrždění) a stabilizaci celého zařízení slouží čtyři šroubové stabilizační nohy. 
Nosníky podvozku jsou sešroubovány s rámem. V zadní části obou podélníků podvozku je 
umístěn chladicí agregát. 
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Rám je svařencem, pevnostně zabezpečujícím tuhost celé konstrukce. Přenáší tíhu skříně na 
podvozek. Jsou k němu upevněny další části zařízení. Přední část rámu je zároveň přírubou, 
ke které se  při zkoušce přisadí zkoušený panel. Ten je přitlačen pomocí osmi vyjímatelných 
svorníků, které se zaklesnou za čepy, rozmístěných po obvodu skříně. 

 

 Příruba je olemována těsněním, které z větší části zabraňuje průsaku vody při zkoušce 
skrápěním. Doplňkově je zařízení vybaveno žlabem s prodlužovacím sběračem pro odvod 
prosakující vody. 

K přenášení při přemísťování celého zařízení, jsou určena čtyři oka umístěná na horní ploše 
komory. 

 

 

Skříň je tvořena tepelně izolačními panely o síle 120mm, oboustranně plátovanými 
nerezovými plechy. Spojení panelů mezi sebou a s rámem je zajištěno několika dlouhými 
svorníky po obodu skříně, stahujícími přední a zadní části k sobě.  

V pravé boční stěně jsou umístěny mrazírenské dveře s možností uzamknutí.  

           Skrápěcí soustava je připojena k vodovodu a jímce. Přípojka vody  na 3/4” šroubení je 
osazena teploměrem vody, vodním filtrem a vodoměrem, který měří průtok. Jímková hadice 
se na nátrubek odpadní roury pouze nasadí a případně pojistí sponou. 
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Skrápění zkušebního panelu se provádí rozstřikováním vody pomocí 8 trysek           
(+3  na vodorovné tyči), umístěných na svislých nerezových trubkách uvnitř skříně.  

Skrápění je řízeno pomocí dvou elektroventilů, umístěných na dvou sekcích rozstřikovacích 
tyčích nad komorou.  
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. 

 

Použitá voda se do odpadní roury odvádí v zadních rozích vyspádované protiskluzové 
podlahy. 

 

 

 

          Rozstřikovací trubky jsou ve skříni namontovány rozebíratelně tak, že u stropu skříně 
jsou na rozvod vody připojeny pomocí převlečné matice a u podlahy jsou částečně zasunuty 
do pevného nátrubku. Jednotlivé trubky lze jednoduše demontovat tak, že se povolí a 
vyšroubuje převlečná matice a vysune se ze spodního nátrubku. 
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Elektrická část 
 
 Základem elektrické části je rozvaděč obsahující ochranné a jistící obvody, regulační 
termostaty pro řízení topení a chlazení, řídicí a měřicí obvody. 
 

                           
 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna proudovým chráničem 

40A/30mA umístěným na vstupu rozvaděče. Dále je rozvaděč vybaven přepěťovou ochranou 
druhého stupně. 
 
  
 
Teplota je řízena regulátory Dixell XC160 a XT130, nastavovány a řízeny jsou po vnitřní 
datové sběrnici.  
 

POZOR!  
Pro správnou funkci zařízení nesmí být regulátory nastavovány ručně tlačítky na 
regulátorech. Toto může vést i k poruše zařízení! 
 
  
 K měření teploty zkoušeného vzorku slouží šest po obvodu komory rozmístěných 
převodníků P-14 se 24 čidly PT 100. Převodníky jsou propojeny sítí RS485/KIKNET. 
 
 
 



Strana 9 (celkem 11) 

 
 
Používání zařízení 

 
Provozní podmínky 

Zkušební zařízení je určeno pro práci na stabilním místě (v místnosti, hale) v normálním 
prostředí, při okolní teplotě +4º až +40ºC. Zařízení je možno umístit na běžnou rovnou 
podlahu – beton. 

Na pracovišti musí být možnost připojení do rozvodné sítě TN-C-S,  3 x 400V, 50 Hz.  
Připojení k elektrické síti je pohyblivým přívodem, prostřednictvím napájecí vidlice 32A. 
Připojení na vodu je provedeno ½“ nebo přes ¾ závit hadicí z termostatické míchací baterie a 
odpad je proveden hadicí do kanalizace. 

Na zařízení musí být pravidelně prováděna údržba strojní části i části elektro (viz 
„Údržba“ ). 
 
Bezpečnost práce 

V průběhu chodu zařízení je zakázáno manipulovat s agregáty, zasahovat do 
elektrických částí nebo jednat v rozporu s návodem! 

Otvírat víka skříní s elektroinstalací a jakkoliv zasahovat do elektrického zařízení stroje 
může pouze osoba znalá s elektrotechnickou kvalifikací minimálně podle §6 vyhl. 50/78 Sb.  

 
Zapnutí zařízení 

 Zařízení se zapíná tlačítkem "Síť - I" umístěným na boční stěně rozváděče. 

 
Připojení na počítač 
  
 Spojení s PC je realizováno síťovým připojením Ethernet RJ45, buď přímo 
s počítačem nebo přes počítačovou síť. K nastavení IP adresy zařízení slouží dodaná aplikace 
„ConfigTool“. 
 
 
 
Obsluha zařízení a pokyny pro provoz 
 

Zařízení může obsluhovat pouze zaškolený pracovník, poučený o obsluze zařízení a 
bezpečnosti práce na tomto zařízení. Před uvedením do provozu je nutno zkontrolovat, zda je 
připojena třífázová vidlice na rozvodnou síť, zkontrolovat, zda je připojena přívodní hadice na 
míchací baterii a otevřen přívod vody a zda je připojena odpadní hadice.  

Před každou zkouškou (zvláště, pokud obsahuje fázi postřiku) zkontrolujte: 

 Zda komora stojí vodorovně, aby voda mohla odtékat k zadní stěně komory 
(komora má vyspádovanou podlahu k zadní stěně). 

 Pokud se při postřiku používá doplňková tyč pro zadní postřik, musí být celou 
zkoušku otevřený kulový kohout. Kohout je možné uzavřít pouze v případě, že 
z vodorovné tyče již odtekla veškerá voda. 
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 Pokud se v rámci zkoušky používá boční odtahový ventilátor, musí být jeho 
kryt před zkouškou otevřen! Kryt se uzavírá pouze v případě, že se v rámci 
zkoušky požaduje teplota nižší než -20°C a dochází k velkému úniku tepla 
(chladu) – pak samozřejmě nesmí být ve zkoušce zapnut. 

Během zkoušky:  

 Není doporučeno při nízkých teplotách otvírat mrazírenské dveře – z důvodu 
větší efektivity chlazení není instalováno vytápění zárubně a může tedy dojít 
k poškození těsnění. 

 Při vysokých teplotách není doporučeno nechávat vnitřní osvětlení delší dobu 
zapnuté. 

 Není dovoleno jakkoliv fyzicky zasahovat do průběhu zkoušky, v případě 
nutnosti lze zkoušku přerušit přes dodanou aplikaci nebo vypnutím hlavního 
vypínače. Vzhledem k velkému příkonu zařízení může být zařízení opět 
zapnuto až po cca deseti vteřinách. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Údržba  
 
Zařízení je nutno udržovat v čistotě. Po ukončení zkoušek je vždy nutno odstranit nečistoty 
vzniklé pracovní činností. 
V pravidelných intervalech provádět kontrolu chladírenského agregátu (viz dokumentace k 
agregátu)  
Pro průkaznost zkoušek je doporučeno 1 x ročně zajistit úřední ověření čidel teploty v 
autorizovaném  státním  metrologickém středisku. 
Elektrická a elektronická část stroje nevyžaduje zvláštní údržbu. Je vhodné kontrolovat 
zajištění všech konektorů a nepoškozenost kabeláže. Zařízení by nemělo být vystaveno 
agresivnímu prostředí.  
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Technické parametry 
 
 
 
        Napájecí napětí ..................................  3 x 400 V, 50 Hz v soustavě TN-C-S 
        Ochrana před nebezp.dotyk. napětím .. samočinným odpojením od zdroje,   
                                                                      izolací, doplňková ochrana  
                                                                      proudovým chráničem 
        Příkon         ........................................   15,52 kVA 
        Napětí řídicích obvodů ......................  12 V DC 
        Komunikace s PC ..............................  Ethernet RJ45 100Mb  
        Krytí el.částí .......................................  IP 44 
        Provozní okolní teplota .................. + 4C  - + 40C  
        Rozměry stroje ……...........................  3800 x 2600 x 3200 mm 
        Hmotnost ............................................. cca 1500 kg 
 
 
 

Servis 
 
Záruční i pozáruční servis provádí výrobce na adrese: 
 
K.I.K., spol. s.r.o. 
Prosecká 811/76a 
190 00 Praha 9 - Prosek 
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