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METODIKA ZKOUŠEK:

Požadavkv PTO spací pvtle - Tepelné vlastnosti pri stabilních podmínkách
Zkušební metoda: CSN EN 13537 (94 2855), príloha A
Podmínky zkoušení: Zkušební ovzduší: teplota (20,0 ± 0,5) °C; relativní vlhkost 64 %

Prístroj: CHARLlE - 5 merících zón
Plošný povrch: 1,85 m2

Výška postavy: 175 cm
Hmo~o~: 48 kg

Teplota merících cidel: 33°C
Pozice figuríny pri merení: vleže na zádech
Pohyb vzduchu: ~0,35 m.s ·1

Pocet merení: 3x na jednom vzorku po 24 hodinách
Podložka: karimatka o tepelné odolnosti 0,85 m2• K.W·I

Oblecení: bunda a kalhoty - tepelná odolnost Ret = 0,05 1m2• K. W·I

ponožky - tepelná odolnost Ret = 0,058 m2 • K. W·I

Klimatizace vzorku EN ISO 139: teplota: (20,0 ± 2,0) °C ; relativní vlhkost: (65,0 ± 4,0) 0/0

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

Spací pytel- 1000/600

Vlastnost

zkušební
mericí

zj ištené hodnotymetoda
jednotka

Standardní tepelný odpor Rc

eSN EN 13537

- prumerná hodnota
(94 2855)m2.K.W·11,296

- variacní koeficient
príloha A%3,305

Spodní teplotní hranice rozsahu použitelnosti ve oe

Maximální teplota T max (4)

k (3)Limitní teplota Tlim
(2)

Extrémní teplota Texl
(I)

Teplota omfortu Tcomf

2,9

-7,9-15, I-35,3

(I) extrémní teplota - spodní extrémní teplota kde je nebezpecí poškození zdraví podchlazením (vztahuje se na normální ženu a
na normální podmínky použití)

(2) limitní teplota - spodní hranice pri které uživatel spacího pytle ve skrcené poloze tela je celkove v tepelné rovnováze a
práve nepocituje chlad (vztahuje se na normálního muže a na normální podmínky použití)

(3) komfortní teplota - spodní hranice rozsahu komfortu, pri které užívatel spacího pytle v uvolnené poloze tela, napr,v poloze

na zádech je celkove v tepelné rovnováze a nepocituje chlad (vztahuje se na nOf!TIá!ní.ženu a tla nO,rmální podmínky použití)
(4) maximální teplota - horní hranice rozsahu komfortu; teplota, pri které s'e~cástecne'!Ieprikrytý uživatel spacího pytle

(normální muž) príliš nepotí .. , .


