
následky za to, Ïe propadl ve
v‰ech kritériích. 

Test prokázal: hodnû zafiízení je
na tom z hlediska v˘konnosti
témûfi stejnû, vlastnû se ani nedá
urãit jasné pofiadí. Pfiesto v na‰em
srovnání vede Saphir tûsnû pfied
Blizzardem a Easy Cool. 

Tfii kompresory vedou o ‰piãku
nosu pfied v˘parníky, i kdyÏ ideál-
ní klimatizaãní pomûr nalezly aÏ
bûhem testovací fáze. V˘parníky
mohou v˘raznû sníÏit teplotu
v místnosti, nicménû nevysu‰ují
vzduch, coÏ ubírá na pfiíjemném
pocitu. 

Nakonec se kaÏd˘ musí roz-
hodnout sám, kterému kritériu dá
pfiednost. Tich˘ chod? Schopnost
vyhfiívání? Postaãí ventilátor bez
chlazení, které potfiebuje elektric-
k˘ proud? 

AÈ tak ãi onak, pfiíchod léta je
jist˘. Z fiady klimatizaãních zafiíze-
ní by si mûl tedy kaÏd˘ vybrat to,
které mu bude vyhovovat.

Wim de Roos, Volker Stallmann

V˘parníková zafiízení – namûfiená data

SíÈové napûtí 240 240 240

Spínací proud (A) 3,3 0,4 3,8

Max. spot. energie
pfii provozu (A)

1,2 0,4 1,1

Min. hluk uvnitfi 
38 (48 s ãerpadlem) není mûfiiteln˘ 44 

místnosti dB(A)

Max. hluk uvnitfi 
56 33 58 místnosti dB(A)

Max. vnûj‰í 
** ** * hluk dB(A)

Vnímatel. zdroj hluku
ventilátor a ãerpadlo témûfi nevnímateln˘ hluk ventilátor a ãerpadlo

(subjekt. posouzení)

Citelné vibrace Ïádné Ïádné Ïádné

Vlhkost uvnitfi 8,14 11,18 7,22 

Vysu‰eno o 1,08 -1,96 2,00 

PrÛduch 18,8 22 22,3 

Sedací sestava 25,4 29,9 26,1 

LÛÏko 22,6 28,8 24,8 

Místo instalace stfie‰ní montáÏ skfiíÀka oje stfie‰ní montáÏ 

Umístûní prÛduchu stfiecha nad lÛÏkem podlaha u lÛÏka stfiecha nad lÛÏkem 

Pracnost *** * **** 

Osazení *** * ****

Provedení *** * ***** 

Umístûní stfiecha dálkové ovládání stfiecha 
ovládací jednotky

Dostupnost **** ***** **** 

Komfort obsluhy **** *** **** 

Display (ãitelnost) není display není display ** 

âasov˘ spínaã ne ne ne 

Celkové hodnocení *** ** *** 

ZdÛvodnûní Zafiízení Oxycom Cabin prospívá teplé Tich˘ a cenovû v˘hodn˘ CoolBreeze CB-1200 nedosáhl
a vlhké poãasí více neÏ ostatním Trustair ACS 400 nebyl diskvalifikován chladicí hodnoty zafiízení Oxycom.
v˘parníkÛm. Nicménû pokud jde o v˘stupní pouze kvÛli instalaci ve skfiíni plynu. Vzdu‰nou vlhkost má men‰í, protoÏe
teplotu, Oxycom nedokáÏe to, co Pfii hodnocení doplatil na nedostateãn˘ nasává vzduch z místnosti a tím pak 
kompresory. Nemá ani funkci topení. chladicí v˘kon. Témûfi 30°C na sedací ochlazuje proudící vnûj‰í vzduch. 
V pracnosti, montáÏi a v provedení je sestavû, pfiiãemÏ venkovní teplota byla Zamezí tím stoupání tlaku vzduchu.
za sv˘mi konkurenty. Pozitivnû je 36,2°C, mluví za v‰e. Vzdu‰ná Obsluha s pfiedvolbou teploty 
hodnocena malá hmotnost a obsluha. vlhkost uvnitfi místnosti je i zde fie‰ena je komfortní. Cena je v˘hodná, 
Ze v‰ech v˘parníkÛ dosáhl Oxycom na principu pfiímého odpafiování.  pracnost a náklady na instalaci
nejlep‰í chladicí v˘kon. Na základû testu bylo zafiízení Trustair jsou v normû. 

ACS-ML-400 staÏeno z prodeje. 

Oxycom Cabin 400 Trustair ACS-ML-400 WAECO CoolBreeze CB-1200-AC

Vlhkost vzduchu v g/kg (vnû namûfieno pfii 36,5% pfii 29°C, 9,22 g vody /kg vzduchu)

Teplota v °C (mûfieno pfii nárÛstu vnûj‰í teploty z 24°C na 36,2°C)

Instalace

Obsluha
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Pokud uvaÏujete o koupi kli-
matizace, mÛÏete se obrátit
na ãeské a slovenské prodejce
obytn˘ch automobilÛ a pfií-
vûsÛ. Ti vám ochotnû poradí
a nabídnou produkty ze své-
ho sortimentu.

Dal‰í informace najdete na 
internetov˘ch stránkách v˘-
robcÛ testovan˘ch klimati-
zaãních zafiízeních:

www.coolin.de
www.dometic.de

www.telecogroup.com
www.truma.com
www.waeco.de

www.trusterproducten.nl
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