ANBEFALES PÅ
DET VARMESTE
Tips & triks for
vintercamping med Dethleffs

HVORFOR GÅ I HI,
BARE FORDI DET ER VINTER?
365 dagers campingmoro med Dethleffs campingvogner
Allgäu – hovedkontoret for Dethleﬀs siden 1931 – er med sine
lange vintre og all sin snø et populært vinterreisemål. Ikke uten
grunn har Dethleﬀs rykte på seg for å være en ekte vinterekspert. Det er lett å se på standarder som AirPlus ventilasjon
bak overskap og et spesielt godt isolert karosseri, men også
på muligheten for å bestille komfortabel ALDE vannbåren
varme til de fleste modellene.
Vinterkomfort med valgfrie pakker
En unik spesialitet fra Dethleffs er vinterkomfort pakkene
(ekstrautstyr), som gjør at ekte vinterentusiaster kan dra på
vintercamping og nyte turen selv når temperaturen synker
langt under frysepunktet. Mange detaljer sikrer da perfekt
vintermoro, for eksempel bruken av det kompakte XPS-skummet
som isolasjonsmateriale, isolerte hjulbrønner og sifonger med en
12-volts oppvarmingsteknikk samt utenpåliggende avløpsrør
som hindrer at vannanlegget fryser. Det er også svært behagelig med gulvvarme, som avhengig av system er basert på
strøm eller varmtvann.
Opplev vintercamping på en helt ny måte –
i en vogn med gode vinteregenskaper
fra vinterspesialisten Dethleffs.

AirPlus-systemet sørger for lufting
bak overskapene og hindrer dermed
at det dannes kondens

SLIK GJØR VI
CAMPINGVOGNEN DIN KLAR
TIL Å MØTE VINTEREN!*

XPS-isolasjon og en veggtykkelse på 34 mm
og en gulvtykkelse på 41 mm gir særdeles god
isolasjon mot iskalde temperaturer

Vannledningene blir lagt rett på
varmerørene og beskyttes dermed mot
å fryse (bilde av ALDE oppvarming)
*Bilderne viser delvist dele fra Vinterkomfort pakkene (ekstrautstyr)

Enten det skjer med varmtvann
eller strøm: Gulvvarme sørger for
behagelig varme føtter og jevn
varmefordeling (bilde av ALDE
gulvvarme)

WINTERPROOF TEST
Test hos ALDE i Sverige
En svensk vinter kan være kald. Særlig i kulderommet til ALDE,
vår svenske leverandør til vannbåren varme for campingvogner.
Her har vi foretatt en grundig test av vinteregenskapene til våre
campingvogner. Med en ekte hardhaustest for BEDUIN VIP med
Vinterkomfort pakke, i -30 °C live rett foran øynene på skandinaviske og tyske journalister.
Testen foregikk slik:
I henhold til testen i tråd med DIN EN 1645-1 blir kjøretøyet
kjølt ned til -15 °C, mens innetemperaturen etter 4 timer igjen
skal ligge på behagelige 20 °C. Campingvognen fra Dethleﬀs
nådde +20 °C allerede på 2,5 timer. Og bestod også Dethleﬀshardhaustesten uten problemer: Utetermometeret viste -30 °C
kalde. Og inne? Behagelig høye temperaturer og glade ansikter
hos teknikere og journalister.
Karakter: Absolutt egnet for vinterbruk!

Tester i Sverige
Egnet for vinterbruk eller
vintersikker?
Egnet for vinterbruk betyr at når
utetemperaturen er 0 °C, skal
innerommet kontinuerlig kunne
varmes opp til 20 °C. Det gjelder for
alle standardkjøretøy som leveres fra
Dethleffs. For de fleste produsenter
betyr vintersikker et kjøretøy som
oppfyller kravene på trinn i testnorm
DIN EN 1645-1. Da skal et kjøretøy som
er helt nedkjølt til -15 °C, kunne varmes
opp til +20 °C i løpet av bare fire timer
Varmebildekamera

DETHLEFFS INNEKLIMA-SYSTEMER
En følelse av velvære også om vinteren
AirPlus-utlufting bak i overskap
Når varm luft avkjøles raskt, oppstår det fuktighet – i en
campingvogn først og fremst i ytterveggen når det er svært
kaldt ute. Med AirPlus-systemet lufter vi bak overskapene
og sørger dermed for et ventilasjonskretsløp, som hindrer at
det dannes kondens i det hele tatt. Resultatet er sunn inneluft
uten at det dannes mugg eller jordslag.

Godt isolert: Veggtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm

Førsteklasses isolasjonsverdier
Jo bedre isolasjon det er i kjøretøyet, desto mindre energi
trenger du til oppvarming eller luftkondisjonering. Bodelen
i en Dethleﬀs campingvogn består av spesielt tykke sandwichelementer med 34 mm tykke vegger og 41 mm tykke gulv –
over gjennomsnittsverdiene som regnes som førsteklasses
isolasjon.
Prima klima med ALDE vannbåren varme
ALDE vannbåren varme sørger for en spesielt behagelig og jevn
varmefordeling i hele kjøretøyet. Den fungerer uten vifte og
er derfor ideell for allergiker. Kombinert med gulvvarme som ekstrautstyr kan alle som liker å gå barbent,
glede seg over et optimal inneklima.

AirPlus-systemet hindrer at det dannes
kondens

Behagelig varme akkurat som hjemme

VINTERKOMFORT PAKKER
Så enkelt gjør du din Dethleffs vinterklar
Som et vaskekte produkt fra Allgäu er en campingvogn fra
Dethleﬀs utmerket egnet for vintercamping.
Derfor kan du også legge ut på vintertur med en kompakt
campingvogn (av Camper-klassen).
Vinterkomfortpakkene kan fås med elektrisk TRUMA-oppvarming eller ALDE vannbåren varme, som fungerer helt uten vifte
– ideelt for allergiker.
Alle pakkene har gulvvarme. Mange flere detaljer sikrer perfekt
vintermoro, for eksempel det kompakte XPS-skummet som
isolasjonsmateriale, isolerte hjulbrønner og elektrisk oppvarming av sifonger og utvendig avløpsledninger, som beskytter
vannanlegget mot frost.

Vinterkomfort pakke TRUMA

(ca. 30 kg)

Eksisterende oppvarming TRUMA „S“ med
TRUMA Ultraheat – 2000 W elektrisk oppvarming
XPS-isolasjon
Elektrisk gulvvarme
Avløpsledning og sifonger isolert og oppvarmet

Vinterkomfort pakke ALDE
(fra en lengde på 4,70 m)

(ca. 71 kg)

ALDE vannbåren varme (Compact)
XPS-isolasjon
Elektrisk gulvvarme
Avløpsledning og sifonger isolert og oppvarmet

Vinterkomfort pakke ALDE SNOW
(fra en lengde på 4,70 m)

ALDE vannbåren varme (Compact)
XPS-isolasjon
ALDE vannbåren gulvvarme
Avløpsledning og sifonger isolert og oppvarmet

(ca. 72 kg)

TIPS & TRIKS

for
Sjekkliste

Slik gjør du campingvognen vinterklar
Det er best å nyte glitrende snø og trolske vinterlandskap i en
varm og behagelig campingvogn. For at vintereventyret skal
bli perfekt, kreves det imidlertid noen forberedelser. Her er de
viktigste tipsene for å få en campingvogn som virkelig kan møte
vinteren.
 Oppgrader kjøretøyutstyret til vinternivå (se sjekkliste
til høyre).
 Vekt på drivakselen til trekkvognen gir trekkraft og bidrar
til god styring på snø- og isføre.
 Fjern snøen fra campingvognen før du begynner å kjøre:
Snø og is som løsner, kan utgjøre en fare for andre.
 Attraktive campingplasser er ofte fulle – forhør deg i god
tid på forhånd, og bestill plass.
 Unngå å parkere campingvognen under trær som er fulle
av snø. Hvis det faller ned is og snø, kan det skade takventilatorene.

 Legg under klosser
eller spesielle
tallerkener for at
skrustøttene ikke skal
synke ned i snøen og
fryse fast.
 Hold alltid tvangsventilasjonen for vognen
og gassanlegg fri, ved
behov må snø fjernes
fra under vognen.
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 Avtrekksrøret for gassoppvarmingen må være fritt for
snø og is.
 Legg strømkabelen slik at den ikke kan fryse fast eller
bli skadet ved snørydding.
 Unngå fuktighet inne, rist av klærne ute. Foreta en
hurtiglufting om morgenen og etter matlaging.
 Åpne håndbremsen slik at stenger, trekk og
bremsesko ikke fryser fast.
Og så tar du en god kopp te og ser
på snøværet ute. God fornøyelse

TIPS & TRIKS
Tilbehør fra din forhandler

Din forhandler har mye tilbehør som kan forbedre vinteregenskapene til et eksisterende kjøretøy.
Når det er mye snø, er det smart med en pipeforlenger(1) på
campingvogner med pipe på taket. I tillegg finnes spesielle
deksler for vindbeskyttelse. Ved oppvarmingssystemer med
avtrekkskanal gjennom sideveggen er det fare for at kondensvannet fryser og hindrer avtrekksluften. Spesielle tilbehørsdeler (2) hindrer isdannelse. Den som varmer opp med gass, kan
ha god bruk for en reserveflaske. Litt kjedelig hvis det skulle
være nødvendig å bytte flaske om natten. DuoComfort (3)
slår automatisk over til den fulle flasken (ikke muligt til
alle typer gasflasker). Jo lavere temperatur, desto
bedre bør isolasjonen være. Isoler vinduene
ekstra med termomatter (4), særlig store
glaspartier.

Vanninstallasjoner kan beskyttes med EisEx-varmekabel (5),
som kan brukes overalt. Den legges sammen med rørene for
avløpsvann og avgir varme med 12 volt. NB: En tilpasset
tilkoplingsløsning er påkrevd, og til drift med 230 volt trengs
det en tilsvarende trafo. Ekte vintercampere sverger til gulvvarme. Til dette finnes det spesielle varmematter (6). Disse kan
legges under alle tepper som er beregnet for gulvvarme.
Oppvarming kan reguleres via tidsur, termostat eller dimmer
og fås i utføring med 12 og 230 volt.
Du får mer informasjon hos din Dethleffs-forhandler

