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vzduch vlhkosti. To, co je v suché
líhni Lanuéjols pfiíjemné, mÛÏe
nûkde v tropickém podnebí pÛ-
sobit extrémnû. Jak je patrné
z tabulky, lep‰í v˘sledky pfii od-
vlhãení vzduchu mají kompre-
sory. Blizzard redukuje mnoÏství
vody ve vzduchu o témûfi ãtyfii
gramy. V˘parníky mají pfii vysoké
vzdu‰né vlhkosti problémy, a to
nejen v Lanuéjols. Waeco Cool-
Breeze dosahuje hodnoty, jaké
mají kompresory. Av‰ak Trustair
sv˘m systémem pfiímého chlaze-
ní zvy‰uje obsah vody ve vzduchu
o témûfi dva gramy.

Neménû dÛleÏit˘m kritériem
hodnocení je obsluha. Nûkterá

zafiízení nabízejí dálkové ovládá-
ní, coÏ pfiirozenû zvy‰uje komfort.
Základní nastavení ulehãuje i dis-
plej s udáním hodnot ve stupních
tak, jak je tomu u Blizzardu. Na-
opak Trustair nemá ani pfiedvol-
bu teploty. V‰echny ostatní kli-
matizace pracují s termostaty,
umístûn˘mi pfiímo na zafiízení.
Truma mÛÏe nabídnout i variantu
umístûní snímaãe teploty v dál-
kovém ovládání, které se umístí
na nûjaké vhodné místo v kara-
vanu. 

Rozvod ochlazeného vzduchu
hraje v omezeném prostoru kara-
vanu Flipper 460 TS pouze pod-
fiadnou roli. Pût zafiízení, instalo-
van˘ch ve stfie‰ním v˘fiezu vedle
prostorového pfiedûlu, zaji‰Èuje
opravdu dobrou klimatizaci
obou obytn˘ch ãástí. Easy-Cool

dokonce fouká do ãtyfi smûrÛ –
perfektní. Blizzard má moÏnost
nastavit prÛduchy minimálnû do
dvou smûrÛ. Saphir s prÛduchy
do ãtyfi rohÛ zde nemÛÏe proká-
zat své kvality tak, jak by to stfie‰-
ní zafiízení dovedla v komplex-
ním pÛdorysu. Pfiesto je proudû-
ní ochlazeného vzduchu jedno-

znaãnû nejvyrovnanûj‰í, coÏ pfii-
spívá k pohodlí.

Za tuto dovednost platí Truma
nákladnou instalací a enormní
potfiebou místa v úloÏn˘ch skfiíÀ-
kách. Kdo ov‰em nechce pfiiloÏit
ruku k dílu, musí poãítat se zv˘‰e-
n˘mi náklady za montáÏ. I kdyÏ je
Saphir nejv˘hodnûj‰ím klimati-

zaãním zafiízením, celkové nákla-
dy na jeho instalaci jsou stejné
jako u stfie‰ních zafiízení. V˘hod-
nou alternativou jsou v˘parníky –
právû obû stfie‰ní zafiízení jsou
vhodn˘m kompromisem. 

Samotná cena není rozhodu-
jící, neboÈ jinak by vyhrál Trustair.
Opak je pravdou. V˘robce ponese
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V˘parníky potfiebují zásobník
vody a vyrovnávací nádrÏ. 
Pfiísada do zafiízení Oxycom
lehce pûní. 

V˘parníková zafiízení – data a fakta

Chladicí Závisl˘ na teplotû a vlhkosti vzduchu, Ïádné údaje Závisl˘ na teplotû a vlhkosti vzduchu,

v˘kon (W) od 1 200 W. od 1 200 W.

Systém Chlazení odpafiováním, za pomoci tepelného Pfiímé odpafiování – ze zafiízení Chlazení odpafiováním, za pomoci tepelného

v˘mûníku. Jedna tfietina nasávaného vzduchu je proudí chladn˘, ale vlhk˘ vzduch. v˘mûníku. I CoolBreeze chladí vzduch 

zvlhãována a pfies tepeln˘ v˘mûník Instalace zafiízení je problematická. nepfiímo, stoupání tlaku vzduchu 

ochlazuje zb˘vající dvû tfietiny, které jsou Podle platn˘ch norem není moÏné umístûní v karavanu brání dva oddûlené prÛduchy:

odvádûny do vnitfiního prostoru vozidla. ve skfiíni plynu a pro úloÏné skfiíÀky zafiízení zvlhãuje nasát˘ vzduch z vnitfiního 

Tímto zpÛsobem se nezvy‰uje vlhkost je zafiízení pfiíli‰ vysoké. Bzuãení prostoru vozidla a tím ochlazuje 

vzduchu v místnosti a vzduch nepfiichází elektroniky je sly‰et i ve vypnutém proudící vnûj‰í vzduch. Karavan musí 

do kontaktu s chladicí vodou. Pfiísada, stavu. Péãe a údrÏba pfied del‰í dobou stát opravdu ve vodorovné poloze, jinak by 

která se dává do vody, zlep‰uje stání a po ní  jsou pomûrnû nákladné, ze zafiízení vytekla chladicí voda a ãerpadlo 

úãinnost tepelného v˘mûníku, pûní v‰ak protoÏe se musí cel˘ systém vyãistit by nepfiestalo ãerpat.

aÏ ve vyrovnávací nádrÏi. a vysu‰it. 

Topení (W) Ïádné Ïádné Ïádné

Ventilace 
ano ne ano

vnûj‰ího vzduchu

Stupnû 
4 prÛbûÏné 2

ventilátoru

Max. prÛtok 
400 400 400

vzduchu v m3/h

Hmotnost 22 kg 5,5 kg 23,5 kg

Vstupní napûtí 230 V 230 V 230 V

Rozmûry (cm) 111x66x29 48x41x40 130x67x29,5

Chladivo voda z potrubí s pfiísadou voda z potrubí voda z potrubí

Nastavení teploty Ïádné Ïádné +18 – +30°C

Doporuãená cena 1 400 EUR 659 EUR 1 290 EUR

Adresa Oxycom Kampmann GmbH Weltrust Bv. WAECO International GmbH
Friedrich-Ebert-Straße Impact 60 Hollefeldstraße 63
49794 Lingen (Ems) 6921 RZ Duiven 48282 Emsdetten
Tel.: 0591 7108-0 Tel.: 003126 319 01 77 Tel.: 02572879195 

www.trusterproducten.nl www.waeco.de
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