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Model 
klimatizace
Vzdělávací pomůcka demonstrující 
fyzikální princip klimatizací byla 
vyvinuta s podporou firmy Valeo, a.s.

Obsah návodu:
1. K čemu pomůcka slouží
2. Popis a zapojení krok za krokem
3. Pozorování činnosti termokamerou

Model klimatizace - návod
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Součásti 
sady

Model klimatizace - návod

Součástí sady není:

• zdroj napětí

Horní výduch

Dolní výduch

Horní 
ventilátor

Dolní
ventilátor

Napájení 
Peltierova
článku

Napájení 
ventilátorů

Součástí sady je:

• model klimatizace

• adaptér k ventilátorům

• kabel pro připojením Peltierových
článků ke zdroji napětí.

Adaptér 
k ventilátorům

Kabel pro 
propojení 
ke zdroji

Průzor
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Co model 
ukazuje
Model klimatizace demonstruje 
fyzikální principy, na nichž fungují 
klimatizace. Ukazuje, jak je možné 
ovládat jejich výkon a účinnost.
Ústředním prvkem modelu (stejně jako 
běžných klimatizací je Peltierův
článek.

Model klimatizace - návod
Ochlazený 

vzduch
Ohřátý 
vzduch

Vzduch 
místnosti

Průhledy na 
termokameře
ukáží teplotu 
ohřátého, resp. 
ochlazeného 
vzduchu.
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Jak model 
funguje
Peltierův článek převádí 
teplotu z dolní komory 
do horní komory. Tím 
ochlazuje vzduch, jež 
komorami proudí.

Chcete-li, můžete pomůcku 
rozebrat a ukázat dětem 
aktivní tělesa.

Model klimatizace - návod
V horní komoře je 
aktivní těleso 
odebírající teplotu 
proudícímu vzduchu.

V dolní komoře je 
aktivní těleso 
předávající teplotu 
proudícímu vzduchu.

Peltierův článek 
se nachází mezi 
aktivními tělesy.

Samotný 
peltierův článek
(nerozebírejte!)
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Zapojení krok 
za krokem
Provedeme vás použitím 
krok za krokem.

Model klimatizace - návod

1. Jak propojit kabely
2. Připojení do sítě
3. Ovládání výkonu Peltierových

článků
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1. Propojte kabely

Model klimatizace - návod

Propojte napájení ventilátorů 
s přiloženým adaptérem.

Propojte napájení Peltierových článků 
se zdrojem napětí (není součástí 
výukové sady).

Při propojování kabelů 
musí být zdroj i adaptér 
odpojeny od sítě!

Dbejte na polaritu kabelů!
(Červené s červenými, 
černé s černými)
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2. Zapojení do sítě

Model klimatizace - návod

1. Zapojte do 
elektrické sítě adaptér 
k ventilátorům. 
Ty se roztočí.

2. Zapojte do elektrické sítě zdroj připojený 
k Peltiorovým článkům. Regulací napětí 
ovládáte jejich výkon.

Nikdy nenechávejte Peltierovy
články pracovat s vypnutým 
ventilátorem (může dojít k 
přehřátí). 

Maximální napětí

12V 4A
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3. Ovládání Peltierova článku

Model klimatizace - návod

Výkon Peltierových článků je ovládán 
napětím, které dostávají ze zdroje. 
Nepřekračujte maximální napětí 12V.

Teplotu uvidíte na průhledech pomocí 
termokamery.
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Pozorování 
činnosti

Teplotu v horní 
a dolní komoře 
pozorujte 
termokamerou
na kulatých 
průzorech.

Model klimatizace - návod
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1
Spodní komora Horní komora

Model klimatizace - návod

12.0 V

4.0 A

Průduchy zakryté černým 
plastem ukazují teplotu.
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Tipy k pozorování
Co vidíme v průduších?
a) Teplotu vzduchu v komoře
b) Teplotu černého plastu
c) Teplotu aktivního tělesa 

Peltierova článku.

• Termokamera vidí skrz folii 
zakrývající průhledy. 

• Díky tomu vidíte přímo teplotu 
aktivního tělesa (viz strana 5).

Změna výkonu Peltierových
článků se neprojeví okamžitě
• Pokaždé, když změníte napětí, 

počkejte cca 5 minut, než se 
změněný výkon Peltierových
článků projeví. 

Model klimatizace - návod

Dokážete dostat horní a dolní 
průhled do jednoho záběru 
termokamery?
Nápověda:
• Použijte měděnou destičku jako 

zrcadlo. Měď totiž odráží tepelné 
paprsky.
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