ANBEFALES PÅ
DET VARMESTE
Tips & tricks til
vintercamping med Dethleffs

HVORFOR GÅ I HI,
BARE FORDI DET ER VINTER?
Tag på camping 365 dage om året i din Dethleffs
I Alperne kender man alt til streng vinterkulde og det er her
Dethleﬀs holder til. Siden 1931 har man til stadighed produktudviklet for at opnå den optimale kvalitet og i de senere år har
man brugt mange ressourcer på at udvikle den perfekte vogn til
vintercamping. Og det er lykkedes, takket være standardudstyr
som f.eks. AirPlus ventilation bag overskabene og en særdeles
godt isoleret konstruktion, men også ved at du har mulighed
for i de ﬂeste modeller at få vandbåren ALDE varme, som gør
det ekstra behageligt i vognen.
Vinterkomfort gennem ekstraudstyrspakker
En enestående specialitet fra Dethleﬀs er Vinterkomfort pakkerne
som ekstraudstyr, så ægte vinterfans kan nyde campinglivets
glæder i selv den strengeste frost. Mange detaljer sørger for
perfekt vinterhygge, som f.eks. at der er anvendt højtfortættet
XPS-skum som isoleringsmateriale, hjulkasserne er isolerede og
vandlåse samt spildevandsrør opvarmes med 12V, så vandforsyningen ikke fryser. Og endelig er gulvvarme, som kan bestilles
som elektrisk eller vandbåren varme, med til at gøre
det hele endnu mere hyggeligt.
Oplev selv glæden ved vintercamping –
med vinteregnet teknik fra vinterspecialisten Dethleffs.

AirPlus ventilation bag overskabene
forhindrer, at der dannes kondens

SÅDAN GØR VI DIN
CAMPINGVOGN VINTERKLAR!*

XPS-isolering og 34 mm tykke væg- og
41 mm tykke gulvplader er det bedste værn
mod frysende temperaturer

Vandslanger placeres direkte op ad
varmerør, så de ikke fryser (billedet
viser ALDE varme)
* Tegningerne viser delvist indhold fra Vinterkomfort pakkerne (ekstraudstyr)

Vandbåren eller elektrisk gulvvarme
giver en behagelig varme og sørger
for en regelmæssig varmefordeling
(Billedet viser ALDE vandbåren
gulvvarme)

WINTERPROOF TEST
Test hos ALDE i Sverige
En rigtig skandinavisk vinter kan være streng. Og det har man
prøvet at efterligne i et kuldekammer i Sverige hos ALDE, som er
Dethleﬀs leverandør af vandbåren varme. Netop her er Dethleﬀs
vinterkvaliteter blevet gennemtestet, da en BEDUIN VIP med
Vinterkomfort pakke ALDE gennemgik en benhård, -30 °C kold
kuldetest under overvågning af skandinaviske og tyske
teknikere og journalister.
Og det testede man:
Til testen i henhold til DIN EN 1645-1 bliver campingvognen
nedkølet til -15 °C og herefter skal temperaturen inde i vognen
kunne stige til behagelige 20 °C inden for blot 4 timer.
Det tog dog kun Dethleﬀs-vognen 2,5 timer at komme op på
de ønskede +20 °C. Og for at understrege vinteregenskaberne
yderligere, blev udetemperaturen sænket til hele -30 °C!
Hvordan var det så i vognen? Selvfølgelig dejligt varmt og
lutter brede smil hos teknikere og journalister.
Resultat: Absolut vinterbestandig!

Testere i Sverige

Vinteregnet eller vinterbestandig?
At være vinteregnet betyder, at det
indvendige rum konstant kan opvarmes
til 20 °C ved udetemperaturer på 0 °C.
Dette er gældende for alle standardvogne
fra Dethleffs. En campingvogn er vinterbestandig jvf. de fleste producenter, hvis
den opfylder norm-testtrin 3 i DIN EN
1645-1 regulativet. Det betyder, at en
campingvogn, der er helt nedkølet til
–15 °C, inden for blot 4 timer skal kunne
opvarmes til +20 °C.
Termisk kamera

DETHLEFFS INDEKLIMA-SYSTEMER
For velvære og hygge – også om vinteren
AirPlus ventilation bag overskabene
Der, hvor varm luft hurtigt bliver afkølet, opstår der fugt. I en
campingvogn er det først og fremmest på indervæggen, hvis
det er meget koldt udenfor. Med AirPlus-systemet kommer der
luft ind bag overskabene, hvorved der opstår et ventilationskredsløb, der er med til at forhindre, at der dannes kondens.
Resultatet er et sundt indeklima.

Godt isoleret: Vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm

Førsteklasses isoleringsværdier
Jo bedre isoleret din campingvogn er, desto mindre energi skal
du bruge for at opvarme den. Konstruktionen af din Dethleﬀs
campingvogn består af ekstra tykke sandwichelementer med
en vægtykkelse på 34 mm og en gulvtykkelse på 41 mm.
Størrelser, der ligger over gennemsnittet og sørger for en
førsteklasses isolering.
Prima klima med ALDE varmtvandsvarme
ALDE varmtvandsvarme giver en særlig behagelig og ensartet
varmefordeling i hele campingvognen. Der er ingen blæsere
tilkoblet og er derfor ideel for allergikere. Kombineret
med vandbåren gulvvarme (ekstraudstyr) kan du
roligt smide skoene indendørs – også om
vinteren!

AirPlus-systemet forhindrer, at der dannes
kondens

Hyggelig varme som derhjemme

VINTERKOMFORT PAKKER
Så enkelt kan du gøre din Dethleffs vinterklar
En Dethleﬀs campingvogn er bygget til vintercamping.

Vinterkomfort pakke TRUMA
Bestående TRUMA „S“ varme med
TRUMA Ultraheat – 2000 W elvarme
XPS-isolering
Elektrisk gulvvarme

Derfor kan du også tage på vinterrejser i en kompakt
campingvogn (fra Camper-klassen og op).

Spildevandsrør og vandlåse isoleret og opvarmet

Vinterkomfort pakkerne tilbydes som ekstraudstyr med elektrisk
TRUMA varme eller ALDE varmtvandsvarme helt uden blæsere,
der gør denne varmekilde ideel for allergikere.

(fra 4,70 m længde)

Alle pakker indeholder gulvvarme og har desuden mange
yderligere detaljer, som sørger for at det bliver ekstra sjovt
i sneen. F.eks. det højtfortættede XPS-skum som isoleringsmateriale, isolerede hjulkasser samt opvarmning af vandlåse
og placering af varmerør sammen med vandslanger,
så de er bedre beskyttet mod frost.

(ca. 30 kg)

Vinterkomfort pakke ALDE

(ca. 71 kg)

ALDE (Compact) varmtvandsvarme
XPS-isolering
Elektrisk gulvvarme
Spildevandsrør og vandlåse isoleret og opvarmet

Vinterkomfort pakke ALDE SNOW
(fra 4,70 m længde)

ALDE (Compact) varmtvandsvarme
XPS-isolering
ALDE vandbåren gulvvarme
Spildevandsrør og vandlåse isoleret og opvarmet

(ca. 72 kg)

TIPS & TRICKS
Sådan gør du din campingvogn vinterklar
Glitrende sne og fortryllende vinterlandskaber er oplagt at
nyde fra en dejlig varm campingvogn. Det kræver dog lidt
forberedelse, inden vintereventyret bliver helt perfekt.
Her kommer nogle af de vigtigste tips til virkelig at gøre din
campingvogn vinterklar.
 Sørg for at have vinterudstyr med (se tjeklisten).
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 Vægt på personbilens drivaksel skaber traktion og hjælper
med at rangere i sne og is.

 Hold skorstenen til
gasvarmen fri for sne
og is.

 Fjern sne og is på campingvognen, inden du kører.
Glem ikke, at løs sne og is kan være til fare for andre.

 Læg strømkablerne, så de ikke kan fryse fast eller blive
beskadiget, når du fjerner sne.

 Er der nu plads på campingpladsen eller er den lukket?
Husk at booke plads inden du kører afsted.

 Undgå at få fugt ind i vognen. Børst sne af tøjet udendørs.
Luft ud i kort tid morgen og aften eller hvis du laver mad.

 Stil helst ikke campingvognen under træer med meget sne
på. Hvis sneen og isen skulle løsne sig, kan det beskadige
luftventilerne på taget.

 Aktivér ikke håndbremsen, så stænger, træk og bremsebakker
ikke fryser fast.

 Læg brædder eller specielle underlagsplader under støttebenene, så de ikke synker ned i eller fryser fast til
jorden.

Og sæt dig så godt til rette med noget varmt at drikke og nyd
sneen. God fornøjelse.

TIPS & TRICKS
Tilbehør fra din lokale forhandler

Din lokale forhandler har et bredt udvalg af tilbehør,
så du kan opgradere din campingvogns vinteregenskaber.
Hvis din campingvogn har skorsten på taget, kan det være en
fordel med en skorstensforlænger (1), hvis der er meget sne.
Desuden ﬁndes der specielle afdækninger, som beskytter mod
vind. Ved varmesystemer, hvor skorstenen er placeret på siden
af vognen, er der risiko for, at kondensvandet kan fryse og
derved lukke for aftrækket. Specielle montagedele (2) forhindrer, at der dannes is. Bruger du gasvarme, er det godt at have
en reserveﬂaske. Men det er træls at skulle op om natten for
at skifte ﬂaske. Her kan DuoComfort (3) være praktisk,
for den skifter automatisk over på den fulde
gasﬂaske (OBS: ikke muligt til alle typer gasﬂasker).
Jo lavere temperaturen er, desto vigtigere er
isoleringen. Afskærm derfor vinduerne
med ekstra termomåtter (4),

især ved store glaspartier. Vand-installationer kan beskyttes
med de universelle EisEx-varmekabler(5), som monteres ved
spildevandsrørene og afgiver varme via 12 V.
Vær opmærksom på, at det kræver en passende tilkobling
og at der skal bruges en omformer ved brug på 230 V. Ægte
vintercampister sværger til gulvvarme. Der ﬁndes specielle
varmemåtter (6), der kan lægges under egnede tæpper
som gulvvarme. De kan reguleres via timere, termostater
eller dæmpere og ﬁndes i både 12 V og 230 V udgaver.
Få yderligere information og inspiration
hos din Dethleffs forhandler.

