WARM
AANBEVOLEN
Tips & trucs
voor winterkamperen
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Warm aanbevolen

Onze verwarmingssystemen

Wij maken u wintervast

Doeltreffend en krachtig

Wij vertellen u, hoe uw droom van winterkamperen kan uitkomen: uitstekend
geïsoleerde wanden, een hoog ademend vermogen van de materialen en een
goede ventilatie zorgen voor een uitstekend binnenklimaat. Indien mogelijk zorgen
we er bij de indeling voor dat de verwarming in het woongedeelte wordt geplaatst,
voor een betere warmteverdeling. Daarnaast kiezen wij voor een doordacht
ontwerp en innovatieve technologie, gebaseerd op onze meer dan 89 jaar ervaring
met de bouw van recreatieve voertuigen. Niet alleen met een dubbele bodem of
warmwaterverwarming kunt u de wintervakantie warm en wintervast doorkomen,
maar ook met de warmeluchtverwarming in onze optionele wintercomfortpakketten.
Wij kunnen elke kampeerauto van Dethleffs wintervast maken!

Warmwaterverwarming
Door hun ontwerp werken warmwaterverwarmingssystemen langzamer
dan warmeluchtverwarmingssystemen, maar het voordeel is dat de warmte
gelijkmatiger wordt afgegeven. Omdat de convectoren hun warmte ook
overbrengen op de meubels en de zijwanden, ontstaat een aangenaam
stralingseffect en een behaaglijke sfeer, net als thuis. Omdat de verwarming
volledig zonder aanjager werkt, dwarrelt er geen stof of stuifmeel op: ideaal
voor mensen met een allergie. Bovendien is hij uitgerust met een automatisch
afvoerventiel en afsluitventiel voor de slaapkamer. Desgewenst is de verwarming
met een smartphone te bedienen.

Standaard wintervast
Voor winterfans die regelmatig op pad gaan bij ijzige temperaturen raden wij
een voertuig met dubbele bodem aan, zoals Trend A 7877-2, Esprit Eighty Eight,
Alpa, XXL A of de Globetrotter XL I. Hier worden de leidingen en de watertank in
de verwarmde opslagruimte beschermd tegen vorst. De stralingswarmte dient
tegelijkertijd als vloerverwarming.

Warmeluchtverwarming
Combi 6 warmeluchtverwarmingen bieden 50% meer verwarmingscapaciteit
in vergelijking met de zwakkere Combi 4-verwarming. Daarom bouwen we in
elke Dethleffs kampeerauto altijd standaard minstens één Combi 6 verwarmer
in. Deze warmeluchtverwarming combineert twee functies in één apparaat:
verwarming en waterverwarming. De zeer lichte en compacte Combi verwarming
zorgt voor aangename temperaturen in onze kampeerauto's. In de verwarming
bevindt zich een roestvrijstalen watertank van tien liter. Deze wordt in de winter
meeverwarmd. Het water wordt gelijkmatiger en sneller verwarmd dankzij de
asymmetrische vorm van het roestvrijstalen reservoir. In de zomer kunt u ook
alleen het water verwarmen, zonder de ruimte te verwarmen. Bovendien heeft
onze warmeluchtverwarming een extreem laag energieverbruik.
Pluspunten bij mintemperaturen!*

+ Warmwater**- of warmeluchtverwarming
+ G oede ventilatie en een hoog ademend vermogen van de materialen
+ Voor een maximaal comfort kan de slaapkamer van het verwarmingscircuit worden afgescheiden.

* deels onderdelen van de optionele wintercomfortpakketten
** Warmwaterverwarming

Dethleffs Lifetime-technologie
Uitgerust voor alle weersomstandigheden
De Allgäu, waar wij sinds 1931 zijn gevestigd, staat bekend om zijn strenge winters.
Bij de ontwikkeling van onze voertuigen letten wij er vooral op dat alle ruimtes
zoals de cabine, entrees, garages, dubbele bodems en natuurlijk het hele
woongedeelte inclusief de badkamer altijd verwarmd kunnen worden. Traditioneel
bouwen we hier extreem robuuste en wintergeschikte kampeerauto's. Dus zelfs
zout en sneeuw kunnen onze Lifetime Plus opbouw niet beschadigen:

+ Wanden, dak en vloer zijn vrij van koudebruggen en volledig zonder houtinzetten

+ Sterke GVK-platen (glasvezelversterkte kunststof) op het dak en de onderzijde be+
+

schermen het voertuig tegen externe schade door hagel, steenslag, zout water, enz.
Een bijzonder dikke laag hydrofoob, d.w.z. waterafstotend XPS-schuim met een
hoge dichtheid zorgt voor uitstekende isolatiewaarden.
De houten lambrisering aan de binnenzijde van het woongedeelte heeft
een vochtbalancerende en geluidsabsorberende werking
(zijwanden/dak: 3 mm; vloer: 6 mm)

uitgevoerd. In plaats daarvan zorgen stabiele polyurethaan stutten voor een
hoge torsiestijfheid.

+ A luminium

buitenbeplating

+ X PS-schuim

(alleen Lifetime Plus)
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 Geluidsdemping
stutten met
van echt hout
deuvelverbinding

+ G VK-plaat
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Wintergeschikt of wintervast?
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temperaturen van 0 °C op een constante temperatuur
w
win
van 20 °C kan worden verwarmd. Dat geldt voor alle
standaardvoertuigen van Dethleffs. Voor de meeste fabrikanten
is is een voertuig wintervast bij de norm testfase 3 van DIN EN 1646-1.
Daarbij moet een volledig afgekoeld voertuig bij -15 °C binnen slechts vier uur
naar +20 °C opwarmen, bij vorstvrije verswater- en vuilwaterleidingen.

Wintercomfortpakketten
Wintervast en weerbestendig
Met onze wintercomfortpakketten maken we onze kampeerauto's zonder dubbele
bodem wintervast. Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en wensen op comfortgebied kunnen de pakketten worden gecombineerd met elektrische warmelucht- of
Premium warmwaterverwarming. De Premium warmwater-verwarming garandeert
een behaaglijke sfeer zoals thuis, want hij werkt zonder aanjager – ideaal voor
mensen met een allergie. Beide pakketten kunnen worden uitgebreid met de luxe
uitrusting, onder andere met vloerverwarming en een extra 95 Ah batterij.

Wintercomfortpakket

Elektrisch element 230 V voor warmeluchtverwarming

Voordelen van de wintercomfortpakketten:

+ Elektrisch element: door het elektrisch element kan de warmeluchtverwarming
onafhankelijk van gasflessen worden gebruikt. Dit werkt volledig elektrisch.
Echter, het blijft gewoon mogelijk om gasflessen te gebruiken.

+ V uilwatertank geïsoleerd: omdat de vuilwatertanks zich onder het voertuig

bevinden, zorgt de isolatie van onze vuilwatertanks voor een perfecte
bescherming tegen kou en vorst en minder stroomverlies als de tank in de
verwarmingsmodus staat. De verswatertank bevindt zich binnen in het voertuig
en is dus in principe beschermd tegen de kou.

+ L eidingen onderzijde geïsoleerd: de geïsoleerde leidingen houden kou en vorst
buiten en zorgen voor een permanente en gelijkmatige waterstroom

Vuilwatertank geïsoleerd

+ Vuilwatertank en -leidingen elektrisch verwarmd: perfecte bescherming

Vuilwatertank en -leidingen elektrisch verwarmd
Leidingen onderzijde geïsoleerd

tegen vorst en kou. Het water kan door de elektrische verwarming van de
vuilwaterleidingen en de vuilwatertank gemakkelijk uit het voertuig worden
afgevoerd. Alleen verwarming van de tank is hiervoor niet voldoende.

+ Waterpompschakelaar: de handbediening voorkomt dat de pomp droogloopt
+ XPS: dikker schuim voor een betere isolatie van wanden en dak
+ Vloerverwarming: de vloerverwarming zorgt voor een algeheel comfort,

Schakelaar voor waterpomp
XPS-isolatie

de voeten zijn altijd heerlijk warm.

Wintercomfortpakket
Luxe

+ Extra batterij: doordat er meer behoefte is aan elektrische energie, is een
extra batterij nuttig.

Vloerverwarming

+ Vloerbedekking cabine: de vloerbedekking in de cabine zorgt voor extra
isolatie en geeft een extra gevoel van comfort tijdens het rijden.

Extra batterij 95 Ah

Vloerbedekking in cabine
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Dethleffs binnenklimaatsystemen
U voelt zich thuis, ook in de winter
AirPlus bovenkastventilatie
Waar warme lucht snel afkoelt, ontstaat vocht. Bij een kampeerauto gebeurt dat
vooral op de buitenwand, als het buiten heel koud is. Met het AirPlus-systeem
ventileren we de bovenkasten en zorgen zo voor een ventilatiecircuit, dat de
vorming van condenswater van meet af aan voorkomt. Het resultaat: een gezonde
binnenlucht zonder schimmelvorming of vochtplekken.
Mechanische ventilatie: meten in plaats van berekenen
Mechanische ventilatie in het voertuig is wettelijk voorgeschreven om een te hoog
CO2-gehalte in de woonruimte te voorkomen. De ingenieurs van Dethleffs meten
voor elk model afzonderlijk het optimale aantal en de optimale verdeling. Dit is
complexer dan een forfaitaire berekening, maar het garandeert dat tijdens het
rijden niet te veel lucht van buiten het voertuig in komt, wat vaak als onaangenaam
wordt ervaren.
Jaloezieën met isolerende laag
De door Dethleffs gebruikte rolgordijnen beschermen niet alleen tegen
nieuwsgierige blikken, maar reflecteren ook het zonlicht dankzij hun metalen
coating en dragen zo bij aan een aangenamer binnenklimaat.

Jaloezieën: bescherming tegen inkijk en
isolerende werking

Het Airplus-systeem voorkomt de vorming
van condenswater

Tips & trucs
Veilig onderweg in de winter
Om in de winter veilig op weg te gaan, zijn er een paar dingen waar
u rekening mee moet houden:

+ Winterbanden zijn in dit seizoen een must.
+ Als de wegen glad zijn, moet u altijd voorzichtig het gaspedaal indrukken,

sturen en remmen, want zelfs ESP en dergelijke hebben hun beperkingen.

+ Houd altijd voldoende afstand. Alleen als u genoeg ruimte heeft, heeft
u in een noodsituatie tijd om te reageren.

+ Bijzondere voorzichtigheid is geboden op bruggen, op boswegen en aan
de noordzijde – hier kunnen vorst en ijzel op de loer liggen.

+ Verminder de snelheid bij slecht zicht. Vuistregel: rijd bij een zicht van 50 meter
niet sneller dan 50 km/u.

+ Zien en gezien worden, is het devies. Schakel de verlichting tijdig in en houd
de koplampen, knipperlichten en breedtelichten vrij van sneeuw en vuil.

+ Leg op tijd sneeuwkettingen om - oefen het monteren en demonteren
van de sneeuwkettingen in alle rust voordat u aan uw reis begint.

Zowel voor het voertuig als de chauffeur geldt: een goede voorbereiding op het
winterkamperen is noodzakelijk.

Tips & trucs
Hoe maak ik mijn kampeerauto winterklaar?
Glinsterende sneeuw en betoverende winterlandschappen, daar geniet
u het meest van in een aangenaam verwarmde kampeerauto. Om uw
wintersprookje helemaal perfect te maken, is er wel even wat voorbereiding
nodig. Hier vindt u de belangrijkste tips voor een voertuig dat echt helemaal
winterklaar is.

+ Vul de voertuiguitrusting aan met winterbenodigdheden (zie checklist rechts).
+ Laad het voertuig zorgvuldig. Probeer vooral niet de meestal aangedreven
+

vooras te ontlasten door de achterzijde te veel te belasten, anders gaat de
tractie verloren.
Maak voor aanvang van de rit alle ramen, spiegels en koplampen sneeuwvrij.
Vergeet het dak niet: loskomende sneeuw- en ijsmassa's kunnen anderen in
gevaar brengen.

+ Rij op tijd naar de standplaatsen - indien mogelijk nog met daglicht.
+
+
+
+
+
+
+

Reserveer campingplaatsen ruim van tevoren.
Parkeer uw caravan indien mogelijk niet onder bomen die bedekt zijn
met een pak sneeuw. Als dit op het voertuig valt, kunnen dakventilatoren
beschadigd raken.
Rijd het voertuig op wiggen/planken, dit beschermt de banden tegen bevriezing.
Houd de mechanische ventilatie voor het voertuig en de gasinstallatie altijd vrij,
veeg indien nodig sneeuw onder het voertuig weg.
Houd de afvoer van de gasverwarming sneeuw- en ijsvrij.
Leg de stroomkabels zo, dat ze niet kunnen vastvriezen of bij het sneeuwruimen
beschadigd kunnen raken.
Voorkom vocht in de binnenruimte, klop uw kleding buiten af. Zet 's morgens
en na het koken even de ramen open.
Laat de verwarming en de warmwaterboiler aan staan, anders bestaat er gevaar
voor vorstschade of automatische ontwatering.

En dan gezellig met een kopje thee
naar de sneeuwstorm buiten kijken.
Veel plezier.

Checklist
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Tips & trucs
Handige winteronderdelen
Om uw bestaande voertuig beter op de winter toe te rusten, zijn er de perfect
passende winteraccessoires van Dethleffs. Ook dealers als Movera bieden veel
handige uitbreidingen aan.
Bij verwarmingssystemen met een schoorsteen in de zijwand bestaat het risico
op bevriezen van het condenswater, zodat de afvoerlucht niet goed weg kan.
Speciale opzetstukken (1) gaan ijsvorming tegen. Verwarmt u met gas, dan is
een reservefles aan te bevelen. Alleen is het lastig als u 's nachts flessen moet
omwisselen. De DuoControl (2) wisselt voor u automatisch de flessen. Hoe
lager de temperaturen, hoe beter de isolatie moet zijn. Isoleer de ramen extra
met thermomatten (3), met name de cabine van kampeerauto's. Bijpassende
dashboardisolatie (4) is beschikbaar bij Dethleffs originele accessoires voor uw
halfintegraal of alkoof.

Waterinstallaties kunt u beschermen met de universele EisEx-verwarmingskabel
(5), die om de leidingen van het afvalwatersysteem wordt gelegd en die deze
met 12 Volt warm houdt. Let op: er is een geschikte aansluiting vereist en voor een
werking op 230 volt is een geschikte transformator nodig. Echte winterkampeerders
zweren bij vloerverwarming. Deze is ook apart verkrijgbaar, in een elektrische
variant. Daarvoor zijn er speciale verwarmingsmatten (6) verkrijgbaar, die onder
elke vloerbedekking gelegd kunnen worden die geschikt is voor vloerverwarming.
Deze kunnen door een timer, thermostaat of dimmer worden aangestuurd, en er
zijn versies van 12 en 230 volt.

Meer informatie bij uw Dethleffs dealer
of online op www.dethleffs-original-zubehoer.com

Winterbooklet Motorcaravan Art.: 1186

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 | D-88316 Isny
Tel. +49 7562 987-881 | www.dethleffs.nl

Sommige technische inhoud is afhankelijk
van de indeling of als optie beschikbaar.

