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Druh˘m nejtûÏ‰ím zafiízením
ve srovnání s ostatními je Telair
Iceberg. Do prÛduchÛ sice pfiiná‰í
velmi chladn˘ vzduch, v místnos-
ti v‰ak na konkurenci nestaãí.
Stejnû jako Blizzard a Easy Cool

umí i topit. Toto kritérium se v‰ak
nehodnotilo. 

Ale nejen teplota v karavanu
má vliv na to, aby se v nûm ãlovûk
cítil dobfie. Jedním z dÛleÏit˘ch
faktorÛ je i vlhkost vzduchu. âím

je vzduch vlhãí, tím to mÛÏe b˘t
nepfiíjemnûj‰í. A to platí jak pfii
23°C, tak pfii 28°C. Proto se mûfií
vlhkost vzduchu a porovnává se
rozdíl mezi vnûj‰kem a vnitfikem.
Vût‰inu dní byla pfii 29° C prÛ-

mûrná vlhkost vzduchu 36,5 %.
Tato hodnota odpovídá 9,22 gra-
mu vody na 1 kg vzduchu.

Vlhkost vzduchu se mûfií rov-
nûÏ i uvnitfi vozidla. âím je rozdíl
vy‰‰í, tím lépe zafiízení zbavuje �
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TE S T K L I M A T I Z A C E

Ovûfieno v praxi

Kompresorová klimatizaãní zafiízení – data a fakta

Chladicí v˘kon (W) 1380 2050 2000 2400 2100 

Systém Split-systém, 19kg kompresor Kompresorové zafiízení, Kompresorov˘ systém Kompresorové zafiízení, ve V kompresorovém zafiízení 

visí pod karavanem, jednotka ve kterém rovnûÏ obíhá s vnitfiní cirkulací. I Telair kterém rovnûÏ obíhá vzduch od Waeco rovnûÏ permanentnû

v˘parníku/prÛduchu zatíÏí stfie‰ní vzduch z vnitfiní místnosti. od firmy Teleco umí topit. z vnitfiní místnosti. Instalace obíhá vzduch z vnitfiní 

úloÏnou skfiíÀku 14 kg. Zafiízením Nemá ventilátor s pfiívodem Pouze 18 cm vysoké do úloÏného prostoru lÛÏka, místnosti. Easy Cool umí  

obíhá vzduch z vnitfiku vozidla. vnûj‰ího vzduchu. Blizzard aerodynamické zafiízení se ochlazen˘ vzduch proudí topit a funguje i jako 

V malé mífie funguje i jako ventilátor mÛÏe i vytápût. Kapalinu, vejde do vybráného stfie‰ního do vnitfiního prostoru karavanu ventilátor – bez chlazení. 

pfiívodu vnûj‰ího vzduchu. vzniklou pfii kondenzaci, okna. V˘parník se jednou potrubním systémem. To umoÏÀuje Zafiízení se vejde do standard.

Kompresor pracuje s 230 V, odvádí na stfiechu. Doporuãuje pfii plném zatíÏení pokryl velmi individuální rozmístûní stfie‰ních vybûrÛ. Se sv˘mi

ventilátor s 12 V z mûniãe. se pravidelná kontrola ledem: zde pomÛÏe vypnutí prÛduchÛ. V testovaném Bürstneru 45 kg je v‰ak velmi tûÏké.

odtokov˘ch otvorÛ. Filtry vzduchu a odmrazení. Pak pomohl byly umístûny do rohÛ pod stfie‰ní PrÛduchy jsou nastavitelné 

se dají vymûnit a vyprat. Pouze prostfiedek proti zamrzání. skfiíÀky. Nemá ani topení,  do v‰ech smûrÛ. Kromû 

Dometic se mÛÏe pochlubit ani vûtrání. pfiíleÏitostné kontroly

10stupÀovou maximální odtokov˘ch otvorÛ kapaliny

‰ikmou polohou. vzniklé pfii kondenzaci 

a ventilátoru nevyÏaduje 

Easy Cool Ïádnou údrÏbu.

Topení (W) Ïádné 1200 1000 Ïádné 1600

Ventilace vnûj‰ího minimální ne ne ne ano
vzduchu

Stupnû ventilátoru 3 + auto 4 + auto 3 3 + auto 2 + auto

Maximální prÛtok 
525 380 370 380 450vzduchu v m3/h

Hmotnost 32,8 kg 34 kg 37 kg 24 kg 45 kg

Vstupní napûtí 230/12 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Rozmûry (cm) (2x) 23x45x35 98x65x23,5 101x62x18 71x40x28,5 115x67x24

Chladivo R134a R407c R407c R407c R407c

Nastavení teploty 10 – 30°C 16 – 30°C prÛbûÏné 16 – 31°C 10 – 30°C

Pracovní teplota vnû +5 aÏ +48°C +18 aÏ +40°C +18 aÏ +42°C +16 aÏ +40°C +18 aÏ +43°C

Cena 1 995 EUR 1 629 EUR 1 564 EUR 1 199,50 EUR 1 895 EUR

Adresa Cool.in GmbH & Co.KG Dometic GmbH Teleco GmbH Truma Gerätetechnik GmbH WAECO International GmbH
Lippestrasse 10 In der Steinwiese 16 Franz-Josef-Strauß-Straße 41 & Co.KG Hollefeldstraße 63
D-45701 Herten 57074 Siegen 82041 Deisenhofen Wernher-von-Braun-Straße 12 48282 Emsdetten
Tel.: 0209/3615710 Tel: 0271/692-0 Tel.: 08031/98939 85640 Putzbrunn Tel.: 02572879195
www.coolin.de www.dometic.de www.telecogroup.com Tel.: 089/894617-0 www.waeco.de

www.truma.com

Cool.in C.s 14 Dometic Blizzard 2100 Telair Iceberg 7000 Truma Saphir Comfort IR Waeco Easy Cool EC 2500 AC

30-31 z praxe/klima  22.2.2006  10:07  Stránka 1



31CAMPING, CARS & CARAVANS 2/2006

Kompresorová klimatizaãní zafiízení – namûfiená data

Spínací proud (A) 32,6 25,7 25,7 25,6 21,3

Max. spotfieba energie
pfii provozu (A)

5,7 3,6 3,6 3,7 3

Minimální  hluk uvnitfi 
místnosti dB(A)

48 54 55 50 52,5 

Maximální  hluk uvnitfi 
59,5 62 62,5 52 55,5 

místnosti dB(A)

Maximální vnûj‰í hluk dB(A) ** ** * **** **)

Vnímateln˘ zdroj hluku vzduch z ventilátoru, vzduch z ventilátoru vzduch z ventilátoru lehk˘ ‰elest v otvoru prÛduchu vzduch z ventilátoru
(subjektivní posouzení) vnûj‰í kompresor a kompresor kompresor minimálnû kompresor

chladicí ventilátor

Citelné vibrace kompresor pfies podlahu kompresor – kmitání pfies stfiechu kompresor kompresor – velmi nepatrnû kompresor

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

Vlhkost uvnitfi 7,22 5,29 6,78 6,79 5,52

Vysu‰eno o 2,00 3,93 2,44 2,43 3,70

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

PrÛduch 9,5 7,9 7,7 7,0 9,4 

Sedací sestava 23,3 24,1 26,1 21,9 21,5 

LÛÏko 24,2 19,0 23,5 23,3 17,3

Instalace

Místo instalace stfie‰ní skfiíÀ a pod podlahou stfiecha stfiecha úloÏn˘ prostor lÛÏka stfiecha

Umístûní prÛduchu stfie‰ní skfiíÀ stfiecha nad lÛÏkem stfiecha nad lÛÏkem rohy pod stfie‰ními skfiínûmi stfiecha nad lÛÏkem

Pracnost ***** ** *** ***** ****

Osazení **** **** **** ***** *****

Provedení ***** ***** ***** ***** *****

Umístûní ovládací dálkové ovládání na zafiízení na zafiízení dálkové ovládání dálkové ovládání 
jednotky

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

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

Display (ãitelnost) ***** **** není display **** *****

âasov˘ spínaã ano ano ne ano ano 

Celkové hodnocení *** **** *** ***** ****

ZdÛvodnûní Split-systém v Cool.In C.s14 Blizzard 2100 je v mûfiení v˘konu PrÛduchy Telair Iceberg Pokud jde o namûfiené hodnoty, Díky velké propustnosti 

s instalací kompresoru pod podlahou zcela vpfiedu. Ovládání pfiímo na sice foukají dostateãnû je na tom Saphir od Trumy vzduchu dosáhl Easy-Cool 

je v˘hodn˘ z hlediska tûÏi‰tû. zafiízení je jednoduché a pfiehledné. chladn˘ vzduch, nedokáÏí stejnû jako konkurence. Obsluha od Waeco v místnosti 

Potfiebuje vysok˘ spínací proud Instalace rychlá. Opticky inovován, v‰ak pfiimûfienû ochladit je komfortní. Pfii chladicím v˘konu nejlep‰í chladicí v˘kon.

a je nároãn˘ na energii. Za vlhkost cenovû je uprostfied pole, je v‰ak sedací sestavu a loÏnici. 2 400 W nepfiekvapí ani velmi  Lehce se obsluhuje.

vzduchu a teplotu uvnitfi místnosti o deset kg tûÏ‰í neÏ Truma. Umístûní Obsluha je trochu chladn˘ vzduch. Perfektní umístûní  Spínací proud a dlouhodobá

dostává prÛmûrné hodnocení. na nejvy‰‰ím stupínku znemoÏnila staromódní. Jako jediné ãtyfi prÛduchÛ do rohÛ. Instalace je spotfieba energie jsou 

Chlazení u sedací sestavy smûfiuje hluãnost uvnitfi i vnû a nerovnomûrná kompresorové zafiízení pracná, drahá a nároãná na místo. v mezích. Jeho instalace je 

na pfiední ãást prostfiedního dílu, kam teplota mezi loÏnicí a sedací sestavou. nemá Telair ãasov˘ spínaã. Proto je Saphir tich˘, lehk˘ a jednoduchá. V neposlední fiadû

smûfiují v‰echny prÛduchy. Ve srovnání s ostatními je v základní cenû v˘hodn˘. Pro v‰ak jeho hodnocení negativnû 

druh˘m nejtûÏ‰ím zafiízením. testovací t˘m nejlep‰í kompromis. ovlivnil jak nepruÏn˘ rozvod 

Nepfiíjemné je i jeho pískání vzduchu, tak vysoká hmotnost 

a vysoká hluãnost. a cena. Proto se s Blizzardem 

umístil na druhém místû. 
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Vhkost vzduchu v g/kg (vnû namûfieno pfii 36,5 % pfii 29°C, 9,22 g vody /kg vzduchu)
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