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Haaveiletko talvimatkailusta? Me teemme haaveestasi totta: Ensiluokkaisesti 
eristetyt seinät, hengittävät materiaalit ja hyvä ilmanvaihto takaavat erinomaisen 
sisäilman. Lämmitys sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan asunto-osaan, jotta 
lämpö jakautuisi tasaisemmin. Lisäksi panostamme huolellisesti suunniteltuihin 
rakenneratkaisuihin ja innovatiiviseen tekniikkaan, jotka perustuvat yli 89-vuotiseen 
kokemukseemme matkailuajoneuvojen valmistuksesta. Mukava talvimatkailu 
onnistuu myös ilman kaksoispohjaa ja nestekeskuslämmitystä lisävarusteena 
saatavan talvipaketin ja ilmakeskuslämmityksen avulla. Me varustelemme minkä 
tahansa Dethleffs-matkailuauton talvenkestäväksi!

Talvivarusteet vakiona
Kaikkein innokkaimmille talvimatkaajille, jotka ovat säännöllisesti liikkeellä 
talviolosuhteissa, suosittelemme kaksoispohjalla varustettuja ajoneuvojamme, 
kuten Trend A 7877-2, Esprit Eighty Eight, Alpa, XXL A tai XL I. Näissä malleissa 
vesijärjestelmä on lämmitettävässä tilassa suojassa jäätymiseltä. Lämpimän 
kaksoispohjan ansiosta myös asunto-osan lattia pysyy aina mukavan lämpimänä.

Suosittelemme lämpimästi
Me teemme matkailuautostasi talvenkestävän

Lämmitysjärjestelmät
Tehokas ja miellyttävä

Nestekeskuslämmitys
Nestekeskuslämmitys toimii rakenteestaan johtuen hitaammin kuin 
ilmakeskuslämmitys, mutta pitää asuintilat miellyttävän tasalämpöisinä. Pattereista 
lämpö siirtyy myös kalusteisiin ja seiniin, jotka nekin säteilevät lämpöä tehden 
sisätiloista yhtä mukavat kuin kotona. Koska nestekeskuslämmitys toimii ilman 
puhallusta, se ei levitä pölyä eikä siitepölyä sisäilmaan ja soveltuu siksi hyvin 
myös allergikoille. Makuutilan lämmityspiirissä on lisäksi automaattinen varo- ja 
sulkuventtiili. Haluttaessa lämmitysjärjestelmää voidaan ohjata älypuhelimella.

Ilmakeskuslämmitys
Combi 6 -lämmityslaitteissa on 50% suurempi teho kuin pienemmässä Combi 
4 -lämmityksessä. Siksi Dethleffs käyttää ilmakeskuslämmitteisissä autoissaan 
aina Combi 6 -lämmityslaitetta. Tässä lämmityslaitteessa yhdistyy kaksi eri 
toimintoa: lämmitys sekä lämmin vesi. Tämä kevyt ja kompakti lämmityslaite 
lämmittää sisätilat nopeasti ja tehokkaasti. Lämmityslaitteeseen kuuluu 10l 
kokoinen teräksinen vesisäiliö. Säiliön asymmetrisestä muodosta johtuen vesi 
lämpenee nopeammin ja tasaisemmin. Kesällä lämmitys voidaan kytkeä pois 
ja lämmityslaitetta voidaan käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen. Lisäksi 
ilmakeskuslämmitys on erityisen energiaa säästävä.

Plussaa pakkasella!*

+ Nestekeskuslämmitys tai ilmakeskuslämmitys

+   Hyvä ilmanvaihto ja hengittävät materiaalit

+  Talvimatkailun mukavuutta lisää mahdollisuus säätää makuutilan  
lämmitystä erikseen

   * osittain talvipaketteihin kuuluvia lisävarusteita



Allgäun talvet ovat ankaria – meillä on niistä kokemusta jo vuodesta 1931 asti. 
Ajoneuvojemme suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kaikki 
tilat – ohjaamo, sisäänkäynti, takatallit, kaksoispohjarakenne sekä tietenkin koko 
asuintila kylpyhuoneineen – ovat aina pidettävissä lämpiminä. Valmistamamme 
matkailuautot ovat perinteisesti hyvin kestäviä ja talvimatkailuun soveltuvia. 
Lifetime-Plus-korirakenne kestää niin talvella kuin kesällä:

+  Seinissä, katossa ja lattiassa ei ole kylmäsiltoja eikä puurakenteita.  
Tukeva polyuretaanirunko takaa rakenteen jäykkyyden.

Dethleffs Lifetime-tekniikka
Varusteltu joka säälle

+  Vahvat lasikuitulevyt katossa ja alapohjassa suojaavat rakennetta  
ulkoapäin rakeilta, kivenhakkaamilta, suolavedeltä ym.

+  Paksu kerros tiiviiksi puristettua, vettä hylkivää XPS-vaahtoa takaa  
erinomaisen eristävyyden.

+  Vaneri rakenteen sisäpinnassa toimii kosteuden tasoittajana ja  
äänieristeenä (sivuseinät/katto: 3 mm; lattia: 6 mm).

Talvikäyttöön soveltuva vai talvenkestävä?
Talvikäyttöön soveltuva tarkoittaa, että ulkolämpötilan  
ollessa 0 °C on sisälämpötila mahdollista pitää 20 °C:ssa.  
Tämä koskee kaikkia vakiovarusteltuja Dethleffs-ajoneuvoja.  
Talvenkestäväksi useimmat valmistajat luokittelevat ajoneuvon,  
joka täyttää DIN EN 1646-1 -standardin tason 3 vaatimukset.  
Tällöin –15 asteeseen jäähdytetyn ajoneuvon täytyy lämmetä neljässä  
tunnissa +20 asteeseen ja putkistojen ja vesijohtojen olla sulia. 
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ulkopelti

+   XPS-vaahto 
(vain Lifetime Plus)

 +  Hengittävä 
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 +  PVC

 +  Polyuretaanirunko 
tappiliitoksella

 +  Vaneri eristää 
askelääniä

+  Lasikuitu

Sivuseinien ja  
alapohjan 
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Talvipakettien avulla myös ilman kaksoispohjaa valmistetut matkailuautot voidaan 
varustella talvikäyttöön soveltuviksi. Voit valita omien mieltymystesi mukaan joko 
sähköllä toimivan ilmakeskuslämmityksen tai Premium-nestekeskuslämmityksen. 
Nestekeskuslämmitys takaa tasaisen ja miellyttävän lämmön, ja koska se toimii 
ilman puhallusta, soveltuu se hyvin myös allergikoille. Molempia paketteja voidaan 
myös laajentaa Luxus-varustepaketilla, johon kuuluu mm. lattialämmitys ja 95 Ah:n 
lisäakku.

Talvipaketit
Talven- ja säänkestävä

Sähkövastus 230 V lämmityslaitteelle

Eristetty harmaavesisäiliö 

Lämmitetyt harmaavesiputket ja -säiliö

Alustan alapuoliset putket eristetty

Vesipumpun katkaisija

XPS-eriste

Nestekeskuslämmitys

Ohjaamon nestekiertoinen lämmitysmatto

Eristetty harmaavesisäiliö

Lämmitetyt harmaavesiputket ja -säiliö

Alustan alapuoliset putket eristetty

Vesipumpun katkaisija

XPS-eriste

Talvipakettien etuja:

+  Sähkövastus: Sähkövastus mahdollistaa ilmakeskuslämmityksen käytön 
ilman kaasua, pelkästään sähköllä. Myös kaasun käyttö on kuitenkin edelleen 
mahdollista.

+   Eristetty harmaavesisäiliö: Harmaavesisäiliö on hyvin eristetty ja siten 
tehokkaasti suojattu jäätymiseltä.

+   Harmaavesiputkien ja -säiliön sähkölämmitys: Hyvä suoja pakkasta ja kylmää 
vastaan. Harmaavesisäliön tyhjennys sujuu ongelmitta myös pakkasella 
harmaavesiputkien ja -säiliön sähkölämmityksen ansiosta – pelkän säiliön 
lämmittäminen ei talvella riitä.

+  Alustan alapuoliset putket eristetty: Kylmältä ja jäätymiseltä suojatut vesijohdot 
takaavat jatkuvan ja tasaisen vedentulon.

+  Vesipumpun katkaisija: Katkaisija estää pumpun kuivakäynnin.

+  XPS: Seinien ja katon parempi eristys tiiviimmän XPS-eristeen ansiosta.

+  Lattialämmitys: Mukavan lattialämmityksen ansiosta jalat pysyvät aina 
lämpiminä.

+  Toinen asunto-osan akku: Toinen akku on tarpeen lämmityksestä johtuvan 
suuremman energiankulutuksen vuoksi.
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hinnastostamme.



AirPlus-ilmankiertojärjestelmä
Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti, syntyy kosteutta – matkailuautoissa erityisesti 
talvisaikaan ulkoseinien läheisyydessä, kun ulkona on kylmä. Dethleffsin AirPlus-
järjestelmän ansiosta lämmitetty ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa ylös 
kattoon, mikä ehkäisee kondessiveden muodostumista. Lopputuloksena on hyvä 
sisäilma ilman homeongelmia.

Oikea ilmanvaihto mittaamalla, ei vain laskemalla
Sisäilman liian korkeiden CO2-pitoisuuksien estämiseksi ajoneuvossa on 
lakisääteisesti oltava ilmanvaihtoaukkoja. Dethleffsin insinöörit mittaavat jokaisen 
mallin kohdalla ilmanvaihtoaukkojen optimaalisen määrän ja sijainnin. Tämä on 
monimutkaisempi toteutustapa kuin pelkkä laskelman teko, mutta näin taataan 
sisään tulevan raittiin ilman optimaalinen määrä etenkin ajon aikana.

Eristävät kaihdinverhot
Dethleffsin käyttämät kaihdinverhot eivät pelkästään suojaa uteliailta katseilta, 
vaan myös heijastavat metallipinnoitteen ansiosta auringonvaloa ja auttavat 
pitämään lämpötilan miellyttävänä.

Terveellinen sisäilma
Mukavuutta ja hyvinvointia ympäri vuoden

Kaihdinverhot: Suojaavat katseilta ja eristävät AirPlus-ilmankiertojärjestelmä ehkäisee
kondenssiveden muodostumista



Muista seuraavat asiat, kun liikut matkailuautolla talvella:

+ Talvirenkaat ovat talvella ehdottomasti välttämättömät.

+  Vältä liukkailla teillä äkkinäisiä ohjausliikkeitä, voimakkaita kiihdytyksiä 
ja äkkijarrutuksia, sillä matkailuauto on henkilöautoa painavampi ja 
ajonvakautusjärjestelmäkään ei pysty ihmeisiin.

+  Huolehdi aina riittävästä turvavälistä. Kun välimatkaa on tarpeeksi, on tosipaikan 
tullen myös aikaa reagoida.

+  Noudata erityistä varovaisuutta silloilla sekä muissa paikoissa, joihin muodostuu 
helposti mustaa jäätä.

+  Hiljennä vauhtia, jos näkyvyys on huono. Nyrkkisääntö: Jos näkyvyyttä on 50m, 
aja korkeintaan 50 km/h.

+  Huolehdi siitä, että näet ja tulet nähdyksi. Kytke ajovalot päälle ajoissa ja pidä 
ajovalot, suuntavilkut ja äärivalot puhtaina lumesta ja liasta.

Vinkkejä & niksejä
Turvallista talvimatkailua

Huolellinen valmistautuminen takaa onnistuneen talvimatkailun – niin ajoneuvon  
kuin kuljettajankin osalta!



Vinkkejä & niksejä
Miten valmistaudun talvimatkailuun matkailuautolla?

Hanget hohtavat ja talvimaisema on kuin suoraan sadusta – ja 
matkailuautossa on lämmintä ja kodikasta. Jotta talvisadustasi tulee 
totta, muista tehdä muutamia valmisteluja matkaasi varten. Seuraavassa 
tärkeimmät vinkit talvimatkaajalle.

+  Varustele ajoneuvosi talvea varten (ks. tarkistuslista oikealla).
+  Lastaa ajoneuvo erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen.  

Varo lastaamasta autoa kovin takapainoiseksi, koska etuakselin keventyessä  
pito heikkenee.

+  Puhdista ennen liikkeelle lähtöä kaikki ikkunat, peilit ja valot lumesta.  
Älä unohda kattoa: Katolta putoava lumi tai jää voi olla vaaraksi toisille.

+  Aja yöpymispaikalle ajoissa – mielellään vielä valoisaan aikaan.  
Varaa leirintäaluepaikat ajoissa.

Talvivarusteiden tarkistuslista

  Ohjaamon lämpöpeitteet 

  Lumilapio 

  Harja tai luuta 

  Vanha peite tms.  

työskentelyalustaksi 

  Paksut työkäsineet 

  Käynnistyskaapelit 

+  Mikäli mahdollista, älä pysäköi matkailuautoa lumisten puiden alle.  
Putoava lumi ja jää saattavat vahingoittaa kattoluukkuja. 

+  Aja ajoneuvo kiilojen tai laudanpätkien päälle, jotta renkaat eivät jäädy kiinni.
+  Varmista että ajoneuvon ja kaasupullokotelon tuuletusaukot ovat esteettömästi 

auki, tarvittaessa poista lumi ajoneuvon alta.
+  Pidä kaasulämmityksen poistoventtiili vapaana lumesta ja jäästä.
+  Vedä sähkökaapeli siten, että se ei voi jäätyä kiinni tai vaurioitua lumen 

poistossa.
+  Ravistele irtolumi pois vaatteista ulkona, niin vältät kosteuden muodostumista 

sisätiloihin. Tuuleta tehokkaasti aamuisin ja ruoanvalmistuksen jälkeen.
+  Pidä lämmitys ja lämminvesivaraaja päällä välttääksesi jäätymisen aiheuttamat 

vahingot ja lämminvesivaraajan automaattisen tyhjentymisen.

Sitten ota kuppi kuumaa ja katsele kuinka lunta pyryttää.
Ja nauti.



Nykyisen matkailuajoneuvosi talvikelpoisuutta voit parantaa käyttämällä
täsmälleen sopivia alkuperäisiä Dethleffs-lisävarusteita. Myös monissa
erikoisliikkeissä on saatavana hyviä lisävarusteita. 

Jos lämmitysjärjestelmän poistoputket sijaitsevat seinissä, on vaarana, että jäätyvä 
kondenssivesi tukkii ilmanpoistoaukon. Erityiset ilmanpoistoaukon suojukset (1)  
estävät jään muodostumisen. Jos käytössä on kaasulämmitys, on hyvä olla mukana 
myös varakaasupullo. Entä jos kaasupullo pitääkin vaihtaa keskellä yötä? Ei hätää, 
DuoComfort (2) vaihtaa automaattisesti täyteen pulloon. Mitä kylmempi sää, 
sitä enemmän eristystä tarvitaan. Suojaa ikkunat lämpöpeitteillä (3), etenkin 
matkailuauton ohjaamossa. Puoli-integroituihin ja alkovimalleihin on saatavilla 
ohjaamon sisäpuolinen lämpöpeite (4) aitona Dethleffs-lisävarusteena. 

Vinkkejä & niksejä
Käytännöllisiä talvivarusteita 

Lisätietoja varusteista saat Dethleffs-kauppiaaltasi

Vesiasennukset voi suojata yleiskäyttöisellä EisEx-lämmityskaapelilla (5), joka 
lämmittää putkia 12V jännitteellä. Tärkeää: Käyttö vaatii sopivan liitäntälaitteen 
ja 230V jännitteellä käytettäessä myös muuntajan. Todelliset talvimatkaajat 
luottavat lattialämmitykseen. Sähköinen lattialämmitys on mahdollista asentaa 
myös jälkikäteen. Erityinen lämmitysmatto (6) voidaan asentaa minkä tahansa 
lattialämmitykseen soveltuvan maton alle. Se on säädettävissä ajastimella, 
termostaatilla tai jännitteensäätimellä ja saatavilla 12V/230V versioina.
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Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 | D-88316 Isny 
Puh. +49 7562 987-881 | www.dethleffs.fi

Esitellyt varusteet ovat osittain saatavana  
lisähintaan, varusteiden saatavuus vaihtelee 
mallistoittain.


