REKOMMENDERAS
PÅ DET VARMASTE
Tips och tricks för
vintercamping med Dethleffs

FÖR OSS FRÅN ALPERNA FINNS
DET INGET VINTERUPPEHÅLL
365 dagars campingnöje om året med Dethleffs husvagnar
Allgäu i tyska Alperna – där Dethleﬀs har sitt huvudkontor
sedan 1931 – är med sina långa vintrar och rikliga snömängder
ett omtyckt vinterresmål. Dethleﬀs rykte som en äkta vinterexpert har sina skäl. Det märks på standarder som integrerad
AirPlusventilation i takskåpen och en särskilt robust isolerad
bodel, men även på möjligheten att till de flesta modeller
kunna beställa en bekväm ALDEvarmvattenpanna.
Vinterkomfort med tillvalspaket
En särskild specialitet hos Dethleﬀs är vinterkomfortpaketen
som kan väljas till och som ger inbitna vinterälskare möjlighet
att njuta av vintercamping även vid riktigt kallt väder. Här finns
det många detaljer som bidrar till att göra vinterresan till ett
nöje, som det mycket täta XPS-skummet som används som
isolermaterial, isolerade hjulhus och en 12-V-uppvärmning
av sifoner och utanpåliggande avloppsrör som förhindrar att
vattenanläggningen fryser till. Golvvärmen är mycket behaglig
och är beroende på system elektrisk eller varmvattendriven.
Upplev vintercamping på ett helt nytt sätt –
med vinterduglig fordonsteknik från
vinterspecialisten Dethleffs.

AirPlus ventilerar takskåpen
integrerat och förhindrar
därmed kondensbildning

SÅ GÖR VI
DIN HUSVAGN VINTERKLAR!*

XPS-isolering och 34 mm väggtjocklek och
41 mm golvtjocklek för bästa isolering även
vid iskalla temperaturer

Vattenledningarna läggs direkt på
värmerören och skyddas därmed så
att de inte fryser till (bild ALDE-värmare)
*Bild visar delvist delar från Vinterkomfort paket (tillval)

Vare sig den arbetar med
varmvatten eller el: Golvvärmen
ger härligt varma fötter och
en jämn värmefördelning
(bild: ALDE golvvärme)

WINTERPROOF TEST
Test hos ALDE i Sverige!
En svensk vinter kan vara kall. Särskilt i köldkammaren hos
ALDE, vår svenska leverantör av varmvattenpanna för
husvagnar. Här har vi testat vinteregenskaperna hos våra
husvagnar från Allgäu i Alperna till det yttersta. Med ett
riktigt köldtest för BEDUIN VIP med vinterkomfort paket,
vid –30 °C live inför ögonen på skandinaviska och tyska
journalister.
Så här gick testet till:
För testet enligt DIN EN 1645-1 kyls fordonet ner till –15 °C.
Temperaturen invändigt måste efter 4 timmar ligga på
behagliga 20 °C. Vår husvagn från Alperna nådde de +20 °C
som krävdes redan efter 2,5 timmar. Och klarade även galant
Dethleﬀs hårda test: utomhustermometern visade frostiga
–30 °C. Och inne i husvagnen? Mysvarm temperatur och
nöjda miner hos tekniker och journalister.
Betyg: Garanterat vinteranpassad!

Testare i Sverige

Vinterduglig eller vinteranpassad?
Vinterduglig innebär att husvagnens
innerutrymmen kan värmas upp till och
hållas vid 20 °C om utetemperaturen är
0 °C. Detta klarar alla standardfordon
från Dethleffs. Ett fordon är för de
flesta tillverkare vinteranpassat vid
standardprovnivå 3 i DIN EN 1645-1.
Här måste ett helt nedkylt fordon
som håller –15 grader inom bara
fyra timmar kunna värmas upp till
+20 grader.
Värmekamera

DETHLEFFS INOMHUSKLIMATSYSTEM
För behaglig temperatur även vintertid
AirPlus integrerad takskåpsventilation
När varm luft kyls snabbt uppstår fukt. På husvagnar förekommer detta särskilt på ytterväggen när det är mycket kallt utomhus. Med AirPlus-systemet ventileras takskåpen integrerat, vilket
skapar en luftcirkulation som förhindrar att kondensvatten bildas.
Resultatet: En sund inomhusluft utan mögelbildning eller
fuktfläckar.

Välisolerad: Väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 41 mm

Förstklassiga isoleringsvärden
Ju bättre fordonets isolering där, desto mindre blir energiförbrukningen för uppvärmning eller klimatanläggning. Bodelen
i din husvagn från Dethleﬀs består av särskilt tjocka sandwichelement med 34 mm väggtjocklek och 41 mm golvtjocklek –
värden som ligger över genomsnittet och står för isolering av
högsta klass.
Varmt och skönt med ALDE-varmvattenpanna
ALDE-varmvattenpannan ger särskilt skön och jämnt fördelad
värme i hela husvagnan. Den arbetar utan fläkt och är därför
perfekt för allergiker. I kombination med golvvärmen
som finns som tillval kan alla gå barfota i husvagnan
även på vintern.

AirPlus-systemet förhindrar kondensbildning

Mysig värme som hemma

VINTERKOMFORT PAKET
Så enkelt gör du din Dethleffs vinteranpassad
En husvagn från Dethleﬀs kommer från Alperna och är van
att dra tunga lass även vid camping på vintern.
Det gör att du kan dra ut på vintersemester även med en
mindre husvagn (från och med Camper-klassen).
Vinterkomfortpaketen kan utrustas antingen med elektrisk
TRUMA-värmare eller ALDE-varmvattenpanna som arbetar
utan fläkt – perfekt för allergiker.
Alla paket har golvvärme. Det finns många andra detaljer
som bidrar till att göra vinterresan till ett nöje, som det
mycket täta XPS-skummet som isolermaterial, isolerade hjulhus
och en uppvärmning av sifoner och avloppsrör som även
använts vid rymdfärder och som skyddar vattenanläggningen
mot frost.

Vinterkomfort paket TRUMA

(ca. 30 kg)

Befintlig värmare TRUMA „S“
med TRUMA Ultraheat – 2000 W elvärme
XPS-isolering
Elektrisk golvvärme
Spillvattenledning och vattenlås isolerade och uppvärmda

Vinterkomfort paket ALDE
(fr.o.m. 4,70 m längd)

(ca. 71 kg)

Varmvattenpanna ALDE (Compact)
XPS-isolering
Elektrisk golvvärme
Spillvattenledning och vattenlås isolerade och uppvärmda

Vinterkomfort paket ALDE SNOW
(fr.o.m. 4,70 m längd)

Varmvattenpanna ALDE (Compact)
XPS-isolering
ALDE-varmvattengolvvärme
Spillvattenledning och vattenlås isolerade och uppvärmda

(ca. 72 kg)

TIPS & TRICKS

Checklista

Så gör du husvagnen redo för vintern
Gnistrande snö och vackra vinterlandskap avnjuts bäst i en varm
och skön husvagn. Men för att ditt vinteräventyr ska bli perfekt
behövs det ändå lite förberedelser. Här kommer de viktigaste
tipsen för ett riktigt vinterklart campingfordon.
 Komplettera fordonsutrustningen med vintertillbehör
(se checklistan till höger).
 Vikt på dragbilens drivaxel ger väggrepp och hjälper vid
rattmanövrar på snö och is.
 Ta bort snön från husvagnen innan du kör iväg: Snö och
ismassor som lossnar kan skada andra personer.
 Attraktiva campingplatser är ofta fullbokade – fråga och
reservera i god tid.
 Undvik att parkera husvagnen under snötyngda träd.
Om snö och is lossnar kan takfläktar skadas.
 Lägg under brädor eller särskilda tallrikar så att
vevstöden inte sjunker ner i marken och fryser fast.

 Håll alltid ventilationsanordningarna
för fordonet och för
gasanläggningar fria
och ta vid behov bort
snö som ligger under
fordonet.
 Håll gasvärmepannans
avgasskorsten fri från
snö och is.
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 Dra elkablar så att de inte kan frysa fast eller skadas
vid snöplogning.
 Undvik fukt i innerutrymmet och skaka av snö från kläder och
skor innan du går in. Öppna fönstren på vid gavel kortvarigt
på morgonen eller efter matlagning.
 Lossa handbromsen så att inte stänger, vajrar och
bromsbackar fryser fast.
Sedan är det bara att dricka en varm kopp
te och njuta av snön. Ha det så trevligt!

TIPS OCH TRICKS
Tillbehör från din återförsäljare

Din återförsäljare har gott om tillbehör som gör ditt fordon
bättre rustad för vintern.
På husvagnar med takskorsten är det vid mycket snö bra att ha
en skorstensförlängning (1); dessutom finns det särskilda
vindskydd. På värmesystem med skorstenen på sidoväggen
finns det risk att kondensvatten fryser och därigenom hindrar
frånluften. Särskilda påbyggnader (2) förhindrar isbildning.
Om man eldar med gas är det klokt att ha en reservflaska med.
Det är bara lite jobbigt om man behöver byta gasflaska mitt i
natten. DuoComfort (3) byter automatiskt till den fulla
flaskan (OBS: inte möjligt till alla flasktyper). Ju lägre
temperaturen är, desto bättre isolering måste man
ha. Extraisolera fönstren med termomattor (4),
särskilt stora fönster.

Vatteninstallationer kan skyddas med den universellt användbara
EisEx-värmekabeln (5) som läggs tillsammans med avloppsrören
och sprider sin värme med 12 volt.
Observera: En passande anslutningskonfiguration behövs och
för drift med 230 volt behövs även en transformator för detta.
Äkta vintercampare älskar golvvärme. För detta finns det
särskilda värmemattor (6), som kan läggas under alla mattor
som är lämpade för golvvärme. De kan regleras med
tidsinställning, termostat eller dimmer och finns i
både 12- och 230-voltsutförande.

