Køleskabe - Køleaggregater - Køle/frysebokse
Sortiment

Marinekøleskabe og bokse
Isotherm Cruise Line køleskabe og bokse er resultatet af mange års
omhyggelig forskning og udvikling, og kombinerer teknisk
nytænkning med elegant og praktisk design. Marinekøleskabe
arbejder under barske betingelser; de skal kunne klare voldsom
bevægelse, være støjsvage og fuldt pålidelige - og måske vigtigst af
alt - bruge et absolut minimum af strøm. Det er vores målsætning
at designe og producere energieffektive marine kølesystemer af høj
kvalitet, udelukkende beregnet til sejlog motorbåde.

Særlige egenskaber ved Cruise Line
•
•
•
•
•
•

12/24 V Danfoss/Secop kølekompressor
Frostboks
Indvendig belysning*
Dør med sikkerhedslås og magnetliste
Ekstra off-shore lås fås som tilbehør
De fleste modeller er udstyret
med ventilator

ITC - Intelligent Temperature Control
De fleste Cruise køleskabe fås med den patenterede ITC automatik
(se side 26-27). Kontrolpanelet sidder i en separat boks, som kan
monteres et passende sted op til 4 meter væk fra skabet.
Cruise køleskabe og bokse har en hermetisk lukket Danfoss
kompressor, som er specielt tilpasset driftsforholdene i en båd. Den
har meget lavt energiforbrug, er meget støjsvag og er næsten
uopslidelig. Kompressoren har indbygget batterivagt og er
mikroprocessorstyret med trefaset teknik for at give den bedste
startevne og mindst mulig følsomhed for spændings-forstyrrelser.

Dørhåndtag og monteringsramme
Dørhåndtaget virker som sikkerhedslukning og sørger sammen med
den kraftige magnetliste rundt om døren for, at døren ikke springer
op. Håndtaget har også et beslag, der kan holde døren på klem, når
skabet ikke benyttes. Ekstra off-shore lås fås som tilbehør.
De mest almindelige modeller leveres med monteringsramme.
Til modeller uden indbygningsramme fås indbygningsskinner som
tilbehør.
Døren leveres højrehængslet, men kan let ændres til
venstrehængslet. Dørfronten er som standard grå, men farven kan
let ændres. Dørfronter findes som tilbehør i hvid, teak, mahogni eller
kirsebær. I Danmark er der valgfri dørfront uden beregning ved køb
af et nyt skab.
Type Cruise 42, 49 og 65 fås
også med hvid dør, rostfri
topliste og rustfri
monteringsramme, mod merpris.
*) Ikke på CR 100.
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OBS:
Spørg for pris og levering på mail info@webasto.dk.

De almindeligste køleskabe med og uden ASU lagerføres i København. Større
skabe, fryseskabe samt INOX-skabe hjemtages på bestilling, de fleste med kun ca.
1 uges leveringstid.

429

62
4

CR 40 kan bruges som front-eller topåbnet
køleskapeller fryser. Termostat +10 til
ISOTHERM CR 40
-18°Celsius.
Varenr Type
En unik nyudvikling.
Hent PDF på
1400
Køl/frys/skab/boks
www.webasto.dk

435

CRUISE 40 Cubic køl/frys

NY CRUISE classic 42
527

CR 42 har de mål, som er blevet
standard i tusinder af både. Volumen
42 liter med 4 L frostrum. Kompressor
ISOTHERM CR 42
monteret bagpå skabet,
Kan flyttes op til 1 m væk. Varenr Type
1042BA Ny CR 42 med grå dørfront
Har smarte monteringsSGB00002AA 3 sidet mont.ramme, sort
huller i sidevægge.
SGB00106AA 4 sidet mont.ramme, sort
Nyhed: LED-lys Se også
CR 49, der ofte kan erstatte CR 42 og
som er bedre indrettet=dybere. CR 42
lagerføres i DK.

380

0)

53

45

CRUISE Classic 49

47

0

525

49 L køleskab med samme ”standard” ydermål som
CR 42, blot lidt dybere.
380
CR 49 har fastmonteret
ISOTHERM CR 49
kompressor med ventilator Varenr Type
1491G Standardskab med grå front
på bagsiden, der er skråt
Mulighed for mahogny/teak/hvid front
skåret for at følge skrogets
form. Indvendig belysning Irsg6002174AA Monteringsramme,
Sort ramme 3 sidet
Lagerføres i DK.

CRUISE Classic 65
50

0

530

65 L køleskab med 4 L sideforskudt frostrum med
låge. Der er plads til store flasker
og mælkekar toner liggende eller stående.
450
Indbygget kompressor med ISOTHERM CR 65
Varenr Type
ventilator giver glat
1655G Standardskab med grå front
bagside. Indvendig
belysning som standard.
Irsg600213AA Monteringsramme 3 siddet
Lagerføres i DK.
Mulighed for mahogny/teak/hvid front

CRUISE Classic 65 FRYS

www.isotherm.com

51

0

620

CR 65 frys er et 65 liters fryseskab med en ekstra
kraftig isolering. Den har en trådhylde og en udtræks
525
plastikskuffe i bunden.
ISOTHERM CR 65 FRYS
Indbygget kompressor
Varenr Type
med ventilator på
1658FR Standardskab med grå dørfront
bagsiden.
1923G Monteringsskinner, sort

ISOTHERM BY INDEL WEBASTO MARINE
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CRUISE Classic 85

51
5

485

ISOTHERM CR 100

45

5

745

CRUISE Classic 100

100 L køleskab med 5 L
frostrum med låge.
Indbygget kompressor uden
blæser men med
ventilationskanaler.

475

51

CR 63 Freezer har samme ydre mål som CR 85. CR 63
er en fryser med 2 hylder
ISOTHERM CR 63 FRYS
og plastikskuffe i bunden.
Varenr Type
CR 63 har kølerørene
1631G Fryseskab
integreret i væggene.
Indbygget kompressor giver
helt glat bagside.

475

625

CRUISE Classic 63 FRYS

5

625

85 L køleskab med 8 L sideforskudt frostrum med
låge. Rummer store flasker, stående eller liggende.
Indbygget kompressor giver ISOTHERM CR 85
glat bagside.
Varenr Type
Lagerføres i DK. 85 liter
1851G Standardskab med grå front
har ikke monteringsSGB00029AA Monteringsskinner, sort
ramme standard.
1954G Monteringsramme, sort, flush
Tillæg for mahogny, teak
1955G Monteringsramme rustfri flush
eller hvid front 250:-

Varenr Type

1101G

Standardskab med valgfri front

1924G

Monteringsskinner, sort

Kompressor køleskab. Energi klasse A.
Subtropisk skab +16-+38°C.
ISOTHERM Freeline 115
Passer ind i bla. campingvogn
Varenr Type
og mobilehome, hvor det kan
115FR Skab med sølvfarvet dør
erstatte absorptions skab.
Køl 83 L, 2 hylder + grøntsagsskuffe. Døren rummer bla. 2
liters flasker. Frost 32L. Døren kan venstrehængsles. Let
montage. LED-lys, elektronisk termostat.

525

50
49
5

NY ISOTHERM FREELINE 115 Elegance

796

Et traditionelt 130 liters køleskab med 8
liters fryse-rum, 3 hylder og ISOTHERM CR 130
525
grøntsagsskuffe. Døren har
Varenr Type
også 3 hylder. Indvendig
1301G Standardskab med valgfri front
belysning og indbygget
1924G Monteringsskinner, sort
kompressor med blæser.
1957G
Monteringsramme rustfri flush
Fås også som 130 Drink
uden fryser og med
flaskehylder.
1302G :8.800,-

5

745

CRUISE Classic 130 KØL

w w w. i s o t h e r m . c o m

5

525

ISOTHERM CR 90 Frys
Varenr Type

CRUISE Classic 36

36 L udtræksboks i nyt og utraditionelt design.
På grund af den lave højde
ISOTHERM CR 36
kan den installeres, hvor der
Varenr Type
ikke er plads til et
1351G Std. sort dør
traditionelt køleskab, f.eks. i
cockpittet, i kahytten eller som ekstra køleskab i
pantryet. Den flytbare Danfoss kompressor kan monteres
separat (op til 1 meter væk). Standard med hvis dør og
hvid monteringsramme, døren kan fås i sort.

0
55
5

735

57

CR 200 er et 2 dørs køle-/fryseskab ved siden af
hinanden. Køleskabet er på ISOTHERM CR 200
150 liter og fryseren på
Varenr Type
50 liter. Køleskabet har
1201G Køle-/fryseskab 150L/50L
indvendig belysning,
2 hylder og dobbelte plastikbakker i bunden.
Døren har 3 hylder. Fryseren har 3 hylder og én
plastikbakke i bunden. CR 200 har en 3-sidet
monteringsram-me til flushmontering. Skabet drives af
en kompressor med ventilator. Grå front. Kan køre på 12
og 230 V.

440

5

CRUISE Classic 200

545

67

Todørs køle- og fr yseskab. Køleskabet er på 130 liter
og den nedre fr yser er på
ISOTHERM CR 195
65 liter. Køleskabet har
indvendig belysning og
Varenr Type
grøntsagshylde. Ekstra
kraftig isolering i fryseren.
Indbygningsramme til indfældning ved montering er
standard.

880

CRUISE Classic 195

1345

1090G Standardskab med valgfri front

250

hylder med separate
luger. Det er ekstra tykt
isoleret og har en
volumen på 90 liter.

50

Denne ***fr yser har samme udvendige mål som
CR 130. Fr yseren har 4

745

CRUISE Classic 90 FRYS

Standard med sort dør, monteringsramme kan tilkøbes.

www.isotherm.com
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CRUISE Elegance Marine Køleskabe
Vores mission er at udvikle og fremstille marinekøleskabe i høj kvalitet specielt til sejlbåde og motorbåde. CRUISE Elegance Marine
køleskabe findes i fire størrelser fra 49 L til 130 L. Ligesom Isotherm Classic køleskabe fås Elegance dels i en standard version (stainless steel
look), dels i stort antal “customized” versioner, mest tænkt til bådværfter, hvormed man kan opnå et ensartet elegant kahytsdesign. Både
køleskabets front samt dørhåndtag kan bestilles med forskellige fronter samt eget logo på håndtag.

Den ultimative kombination af design og teknik.
4 størrelser: 49, 65, 85, 130 liter
Forberedt for Isotherm Smart Energy Control
Nyudviklet ventilationsåbning
Nemmere installation
Dørfront og håndtag kan designes efter
ønske.
Danfoss / Secop kompressorer
Ekstra tyk isolering for lavest mulige
strømforbrug
Blå LED indvendig belysning

Standard: Stainless steel look

Ved valg af Isotherm CRUISE Elegance køleskabe er der mulighed for uendelige “custom made” muligheder
Andre varianter (tilkøb/ekstra udstyr)

hvid

sort

Teak

Wengé

Fuld “custom design” er muligt i store serier. (kontakt os for info)

Et eksempel på
customization: Carbon look

Produkt highlights:
Nydesignet dørhåndtag som kan åbne store døre fra midterplacering I dør
Dørfront og dørhåndtag kan skiftes på få minutter
Flere forskellige fronter på lager, specialfronter kan femstilles (> 300 muligheder)
Eget logo/navn kan sættes på dørhåndtag (ved større antal)
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White coal

Ventilations-låse system

Ved hjælp af en simpel usynlig
skydemekanisme kan CRUISE
Elegance køleskabe sættes på
ventilationsfunktion.
Døren står åben, når køleskabet
Ikke bruges.

Nem installering med indbygget skruehuller

Det nyudviklede monteringssystem tillader
en nem fiksering af skabet direkte fra inderside
af skabet. Ekstern monteringsramme er
ikke længere nødvendig for fastgørelse, men
kan pynte. En innovativ bøsningsløsning
forhindrer at inderskabet deformerer.

Forberedt for Isotherm Smart Energy Control
Alle CRUISE Elegance køleskabe er forberedte og testet for brug af
Isotherm Smart Energy Control. Placering af den elektroniske sensor er
forberedt i skabet.

Type

Volumen
(l)

Dimensioner
HxBxD
(mm)

Vægt
(kg)

strømforbrug Danfoss / Secop
Fryser
(W/24 t)/amp/t
kompressor
-- 6°C volumen
type
I liter

CR EL 49

49

525 x 381 x 470*

18

340**/1,2**

BD35F

4

CR EL 65

65

530 x 450 x 500*

20

360**/1,25**

BD35F

4

CR EL 85

85

625 x 477 x 515*

24

380**/1,3**

BD35F

6

CR EL 130

130

746 x 528 x 505*

29

400**/1,38**

BD35F

6

* Dimensioner + 50 mm dørtykkelse ** strømforbruget kan reduceres med op til 50 % ved montering af Isotherm Smart Energy Control Kit

www.isotherm.com
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CRUISE Elegance Line
CRUISE EL 49, 65

CRUISE EL 49
CR EL 49 er det mindste af den nye CRUISE Elegance
linie. Dette skab har et nyt indvendigt kabinet med en hylderist, med
mange placeringsmuligheder og funktioner, 2 dørhylder samt fryserum
på 4 liter, med nyudviklet fryselåge.

Isotherm CRUISE EL 49
Type
Volumen (l)

CR 49
49

CRUISE EL 65
CR EL 65 er næste størrelse i den nye CRUISE Elegance
linie. Dette skab har et nyt indvendigt kabinet med en hylderist,med
mange placeringsmuligheder og funktioner, 2 dørhylder samt fryserum på
4 liter, med nyudviklet fryselåge.

Isotherm CRUISE EL 65
Type

Volumen (l)

CR 65

65

Prisvindende teknologi (IBEX innovation award
2012)
Dette nye revolutionerende energisparende system, har følgende
fordele::
n
n
n
n
n

Processor-baseret modulering af kompressordrift
Minimerer batteristrømudtag
Sikrer at kompressor altid kører optimale omdrejninger
Simpelt kit, let at eftermontere
Akkumulerer overskudsenergi i mad- og drikkevarer

8

CRUISE Elegance Line
CRUISE
Elegance
CRUISE
EL 85,
130

Line
CRUISE EL 85,Elegance
130
CRUISE
Line
CRUISE EL 85, 130

CRUISE EL 85
CRUISE EL 85
The CR EL 85 giver brugeren en 6 liter fryser med ny fryseluge.
CRUISE
EL 85
To justerbare
risthylder og to dørhylder.Forberedt for Isotherm Smart
The
CR85
EL giver
85 giver
brugeren
en
6 literfryser
frysermed
nyfryseluge.
fryseluge.
med
CR EL
brugeren
6andre
liter
ny
To
Energy
Control
ligesom
alleen
de
CRUISE
Elegance
køleskabe.
To
justerbare
risthylderog
ogtotodørhylder.
dørhylder.Forberedt
justerbare
risthylder
Forberedtfor
forIsotherm
IsothermSmart
Smart
Energy Control ligesom alle de andre CRUISE Elegance køleskabe.

Energy Control ligesom alle de andre CRUISE Elegance køleskabe.

Isotherm CRUISE EL 85
Isotherm CRUISE EL 85
Isotherm
CRUISE EL 85
Type

CR 85
CR 85
Type
Type
CR 85
85
Volumen (l)
Volumen (l)
85
Volumen
(l) Line**	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7.500,-‐
85
Ca.	
  Pris	
  Silver	
  
Ca.	
  Pris	
  Silver	
  Line**	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7.500,-‐

CRUISE EL 130
CRUISE
CR EL 130EL
har130
fryserum på 6 L med nyudviklet fryseluge
CRUISE
EL 130
To
justerbare
hylder og 3 dørhylder. Er desuden udstyret med
fryseluge. To justerbare
CR EL 130 har fryserum
L med nyudviklet fryseluge
grøntsagsskuffe
dækket på
af 6
glasplade.
To
justerbare
hylder ogEr3 desuden
dørhylder.
Er desuden
med
hylder
og 3 dørhylder.
udstyret
med udstyret
grøntsagsskuffe
dækket
grøntsagsskuffe
dækket af glasplade.
af glasplade.

Isotherm CRUISE EL 130
Isotherm CRUISE EL 130
Isotherm
CRUISE EL 130
Type

Type
Type
Volumen (l)
Volumen (l)
Volumen
(l)Line**
Ca.	
  
Pris	
  Silver	
  

CR 130
CR 130
CR 130
130
130
130
8.450,-‐

Ca.	
  Pris	
  Silver	
  Line**
8.450,-‐
**	
  Tillæg	
  for Teak, sort, hvid, Wenge, White Coal	
  	
  (alle	
  størrelser)	
  500,-‐
** Mulighed for Teak, sort, hvid, Wenge, White Coal (alle størrelser)
**	
  Tillæg	
  for Teak, sort, hvid, Wenge, White Coal	
  	
  (alle	
  størrelser)	
  500,-‐
Eftermonteringskit:
Eftermonteringskit:

1.400,-‐
1.400,-‐

Isotherm
Smart Energy Control er en nyere, billigere måde at lave ASU på.
Isotherm Smart Energy Control er en nyere, billigere måde at lave ASU på. I stedet
Isotherm
Smart
Energy Control
er en nyere, billigere
måde at lave ASU på.
I stedet
for
at akkumulere
overskudsenergien
i et fryseelement,
for at akkumulere
overskudsenergi
i et fryseelement, køler
man køleskabets køler man
I stedet
for
at
akkumulere
overskudsenergien
i
et
fryseelement,
køler man
o
køleskabets
indhold
ned
til
+2°C,
når
der
er
overskudsenergi
indhold ned til + 2 C, når der er overskudsenergi (landstrøm/motorgang), hvorved
køleskabets
indhold
ned
til
+2°C,
når
der
er
overskudsenergi
(landstrøm/motorgang),
hvorved
køleenergien
akkumuleres.
Ikke
køleenergien akkumuleres. Ikke helt så effektivt som ASU, til gengæld undgåshelt så effektivt
(landstrøm/motorgang),
hvorved
Ikke ofte
helt blev
så effektivt
som
ASU,minus
til gengæld
undgås
ASUens
atakkumuleres.
skabets indhold
FOR
ASUens
- at skabets
indhold
oftekøleenergien
blevminus,FOR koldt.
som
ASU, til gengæld undgås ASUens minus,- at skabets indhold ofte blev FOR
koldt.
koldt.

www.isotherm.com
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Isotherm Cruise Inox er en serie køleskabe i et eksklusivt design med døre i rustfrit
stål der er forsynet med rustfri monteringsramme beregnet til flushmontering for at
få en hel plan front. Selv dørlåsen er i rustfrit stål og flushmonteret i dørens front.
Skabets indre er, bortset fra visse detaljer, stadig i helstøbt fødevaregodkendt plastik
for at undgå samlinger m.m.

5

353

40

Isotherm isterningsmaskine. Er helt automatisk.
Tilsluttes trykvandssystemet og laver hur tigt 4 liter
isterninger. Findes i 2 varianter. 1 variant laver
mælkehvide isterninger, en variant laver klare
isterninger.
Se www.isotherm.com for info.
Ring eller mail for pris.

582

ICE MAKER

5

455

71

36L udtræksboks i nyt og utraditionelt design. På
grund af den lave højde kan
den installeres, hvor der ikke er ISOTHERM CR 36 INOX
Varenr Type
plads til et traditionelt
køleskab, f.eks. i cockpittet, i
kahytten eller som ekstra køleskab i pantryet.
Den flytbare Danfoss kompressor kan monteres separat
(op til 1 m væk). Fås også med hvid eller sort front.

250

ruise 36 Inox

51

5

400

400

51

CR 42 INOX har en volumen på 42L og en frostboks
med låge på 4L. Kompressoren
ISOTHERM CR 42 INOX
er monteret på skabets
bagside,men kan fjernes op til Varenr Type
1,5 meter væk fra skabet.
Se også side 3.

530

ruise 42 Inox

10
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CR 49 INOX har fastmonteret kompressor i
toppen af skabet. Samme skab som CR 49
ISOTHERM CR 49 INOX
på side 3, men med rustfri
Varenr Type
front og ramme.

530

ruise 49 Inox

www.isotherm.com
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495

55

Denne fryser har 2 hylder og 1 plastikbakke i
bunden. Kølerørene er integreret i
skabet sider.
ISOTHERM CR 63 Frys INOX
Indbygget
Varenr Type
kompressor giver
1636G 63 L frys rustfri dør og
glat bagside.

625

ruiserys

ruise 65 Inox

54

0

530

65 L køleskab med 4 L sideforskudt frostrum med
låge. Der er plads til store flasker,
470
ISOTHERM CR 65 inox
stående eller liggende.
Indbygget kompressor
Varenr Type
giver glat bagside.
1656G Rustfri dør og rustfri flushramme

ruise 85 Inox

55

5

625

85 L køleskab med 8 L sideforskudt frostrum med
låge. Rummer store flasker,
495
stående eller liggende.
ISOTHERM CR 85 inox
Indbygget kompressor
Varenr Type
giver glat bagside.
1856G Rustfri dør og rustfri flushramme

ruise 90 FRYS Inox

www.isotherm.com

54

5

755

Har samme udvendige mål som CR 130
INOX køleskabet, men meget
545
tykkere isolering. 4
ISOTHERM CR 90 Frys inox
hylder med separate
Varenr Type
låger.
1092G Rustfri dør og rustfri flushramme

ISOTHERM BY IN DEL WEBASTO MARINE
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ruise 130 Inox

54

5

755

130 L køleskab med sideforskudt fryser, 3 hylder og
grønt-sagsskuffe. Døren har også 3
545
ISOTHERM CR 130 INOX
hylder. Indvendig belysning
Varenr Type
og indbygget kompressor
med blæser.
1306G Rustfri dør og rustfri flushramme

ruise 130 DRINK Inox

5
54
0

CR 195 INOX er en kombination med 130 liter
køleskab monteret ovenpå et
545
ISOTHERM CR 195 INOX
65 liter fryseskab.
Varenr Type
Kombinationen drives af en
1195G Rustfri dør og rustfri flushramme
kompressor med ventilator.

55

ruise 195 Inox

1345

755

I stedet for et frostrum har CR 130 D en
pladefordamper monteret på skabets bagvæg.
545
Dette giver mere plads i
ISOTHERM CR 130 Drink INOX
skabet. Det har indvendig
Varenr Type
belysning og kan leveres med 1307G Rustfri dør og rustfri flushramme
specielle flaskehylder.

12
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735

57

CR 200 INOX er et 2 dørs køle-/fryseskab ved siden
af hinanden. Køleskabet er på 150 liter og fryseren
på 50 liter. Køleskabet har
ISOTHERM CR 200 INOX
indvendig belysning, 2 hylder Varenr Type
og dobbelte plastikbakker i
1206G Køle-/fryseskab
bunden. Døren har 3 hylder.
Fryseren har 3 hylder og én plastikbakke i bunden.
CR 200 INOX har en 3-sidet rustfri monteringsramme
til flushmontering. Skabet drives af en kompressor
med ventilator

880

ruise 200 Inox

www.isotherm.com

0
54
5
54

540

900

0

CR 105 INOX er et nyt koncept for køl, der tilbyder nye
muligheder for installering.
ISOTHERM DRAWER 105
Takket være dens skuffeudformning kan det placeres, INOX
Varenr Type
hvor traditionelle køleskabe

58

DRAWER 105 Inox

495

74

Drawer 85 INOX er et 85 L køleskab med en 17 L
fryseboks. I stedet for en
ISOTHERM DRAWER 85
sidehængslet dør, har vi lavet
INOX
det som en skuffe. Skabet har Varenr
Type
en ny og meget funktionel
D085DNEIA11111AA Køleskuffe
indretning, som kan tilpasses
den enkelte bruger. 3 siddet rustfri monteringsramme
og indvendig belysning. Kompressoren sidder på
bagsiden og er udstyret med ventilator.

540

DRAWER 85 Inox

625

Drawer 65 INOX er en ny
470
ISOTHERM DRAWER 65
model baseret på det
INOX
traditionelle 65 L køleskab.
Varenr Type
Men i stedet for en side1657G Køleskuffe
hængslet dør, har vi lavet det
som en skuffe. Skabet har en
ny og meget funktionel indretning, som kan tilpasses den enkelte
bruger. 3 siddet rustfri monteringsramme og indvendig belysning.
Kompressoren sidder på bagsiden og er udstyret med ventilator.

0

530

DRAWER 65 Inox

400

52

Drawer 49 INOX er et 49 L køleskab med 8 L fryser.
I stedet for en sidehængslet
Isotherm DrAwer 49
dør, har vi lavet det som en
INoX
skuffe. Skabet har en ny og
Type
Varenr
meget funktionel indretning,
3049BA2C00000 Køleskuffe
som kan tilpasses den enkelte
bruger. 3 siddet rustfri monteringsramme og indvendig
belysning. Kompressoren sidder på bagsiden og er
udstyret med ventilator.

510

DRAWER 49 Inox

1051G Rustfri skuffe og front

ikke får plads. Kan bruges som
bådens eneste køleskab eller som bar på fly-bridge eller
andre steder. Den findes med rustfri front på skuffen
eller med ”rå” front, hvorpå man kan beklæde med en
træfront, der passer til bådens aptering.

DR 190 INOX er ny i ”skuffe- ISOTHERM DRAWER 190
sortimentet”. Den har 2
INOX
skuffer med en praktisk
Varenr Type
indretning. Kompressor med
1192G Rustfri skuffe og front
ventilator er monteret
indbygget nederst på bagsiden, hvilket gør denne helt
plan. Standard med 3-sidet ramme til flush-montering.

www.isotherm.com
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765

DRAWER 190 Inox
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53

0

1420

0

Cruise 271 dimensioner (mm):
H 1650 x B 550 x D 530
Isotherm CR 219
(+dør 68mm), vægt 52 kg.
Varenr Type
Kapacitet 218 L køleskab +
1271G Sølvfarvet skab
53 L fryser. Køleskabet har
indvendig belysning, 4 hylder og 2 grøntsagsskuffer i
bunden. Standard: luftkøl og 12/24 volt**
CR sølv/silver line kan bestilles med 230/115 og 12/24
volt tilslutning, SP vandkøling uden pumpe eller
MAGNUM vandkøling med pumpe. Kontakt os for
specifikationer og priser.

550

53

CRUISE 271 dobbelt dør, sølv/silver line

500

1650

CRUISE 219 dobbelt dør, sølv/silver line

Cruise 219 dimensioner (mm):
H 1420 x B 550 x D 530
Isotherm CR 219
(+dør 68mm), vægt 47 kg.
Varenr Type
Kapacitet 178L Køleskab +
Udgået ny under udvikling
41L fryser. Køleskabet har
indvendig belysning, 4 hylder og 2 grøntsagsskuffer i
bunden. Standard: luftkølet og 12/24 volt **

0

1210

CRUISE 165 SILVER LINE

Cruise 165 dimensioner (mm):
Isotherm CR 165
H1210 x B500 x D 520
Varenr Type
(+dør 68mm), vægt 45 kg.
1165G
Sølvfarvet Skab 12/24
Mekanisk termostat.
1168G
Sølvfarvet Skab 12/24
Kapacitet 125L Køleskab
+
115/230V
+ 40L fryser. Køleskabet har
indvendig belysning, 3 hylder og grøntsagsskuffe
i bunden. Standard: luftkølet og 12/24 volt **

Hygiejnisk indretning
Alle skabene har god isolering, opskummet under tryk i solide forme, således at
isoleringen virkelig er trængt ud i alle kroge. Skabets indre rumfang er en følge af
ydermålene, hvis man ikke giver afkald på isoleringens tykkelse. oplyste rumfang er
bruttomål. Skabene er praktisk indrettet med fingerholdere til mælkekartoner i dørene,
opklappelig hylde til høje flasker (vin f.eks.) m.m. Der er i alle skabe et reelt frostrum
med isterningbakke. Cruise Line skabene har helt ”tæt” indmad af blank plast i
levnedsmiddelkvalitet*. Alle hjørner er runde og lette at komme til. Let rengøring er
vigtig netop i et køleskab, der veksler mellem at være fyldt og koldt eller tomt og varmt,
og som derfor kan skabe grobund for bakterier, der giver dårlig lugt. Spildt mælk eller
kødsaft, der gemmer sig i et hjørne, kan gøre et bådkøleskab uappetitligt i lang tid.
*) BI 40, 41, 75 & 92 har sider af rustfrit stål og plastbelægning i bunden.
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67
00

340

(5

BI 29 er en køle-/frostboks med termostat, der dækker
temperaturområdet fra +10
Isotherm BI 29
til - 12°C. Indvendig med
Varenr
Type
rustfri sider og formstøbt
1291G
Køl/frys
del låg
plastikbund. Låget er delt
10018 Rulleskinner
50/50, den ene del fast.
Boksen kan med fordel
monteres på glideskinner, således at kun halvdelen af
boksen behøver at køre frem for at åbnes. Kompressoren
sidder monteret på endegavlen, men kan demonteres og
flyttes 1,5 m væk, dog kun ved fast montering.

370

BI 29

www.isotherm.com

0
16
0+

0

40

41 l indbygningsboks med
inderside i rustfrit stål,
340
helstøbt plastbund med
Isotherm BI 41
dræn enten fastmonteret på Varenr Type
bund af boks eller med løs
1410G Boks med fast kompressor
kompressor og koblinger.
1411G
med løs komp. 2,5 m rør og kobling
Temperaturområde -10 til
1415G
som
1411G med SP system
+10°C. Låget beregnet til
beklædning med bordplade eller træ.

50

BI 41

405

160+465

40 L indbygningskøleboks med kølemagasin
og flytbar kompressor (1,5m)
med blæser. Monteret på
Isotherm BI 29
siden. Låg med tætningsliste Varenr Type
af gummi. Låget er beregnet 1381G Kølebox
til at blive beklædt med
Koplinger købes i tillæg
bordplade eller træ.

420

BI 40

ISOTHERM BY INDEL WEBASTO MARINE
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160+470

BI 92

160+455

0
65
0
65

75 L indbygningskøleboks. Fordamper integreret bag
430
rustfri sider. Helstøbt
Isotherm BI 75
plastbund. Todelt (60/40)
Varenr Type
forsænket låg med aftagelig
1612G Køleboks med fast kompressor
tværbjælke mellem lågene.
1618G Med løs kompressor, koblinger,
Praktisk udtræks trådkurv,
2,5 m rør
indvendig belysning og
1613G
Som
1618G med SP system
indfældet termostat.
1616G Som 1618G med magnum system
Kompressor som standard
fastmonteret under boks,
andre alternativer mulige. Låg beregnet til beklædning.

92 L køle-/fryseboks.
485
Isotherm BI 92
Rustfri sider med integreret
Varenr Type
fordamper. 2 forsænkede låg
1610G Køle-/fryseboks dobbelttermostat
(lige store) med tværbjælke.
1620G Med 2,5 m rør og koblinger
3 trådkurve og mellemvæg.
Indvendig belysning og
1611G Som 1620 med SP system
indfældet termostat.
1622G Som 1620 med magnum system
Kompressor som standard
fastmonteret under boks, andre alternativer mulige. Låg
beregnet til beklædning.

16
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5

BI 75

160+470

53 L indbygningsboks, FRYSER. Den integrerede
fordamper sidder bag den
430
Isotherm BI 53
rustfri inderside. Todelt låg
Varenr Type
(60/40) med forsænkning.
Låget beregnet til at skulle
1614G Frostboks 53 L
beklædes med bordplade
1619G Boks med 2,5 m rør og koblinger
eller træ. Praktisk udtræksbar 1615G som 1619G med SP system
trådkurv. Indvendig belysning
1617G som 1619G med Magnum system
og indfældet termostat.
Standard med kompressor fastmonteret under bunden.
Fås med løs kompressor.

80

BI 53

www.isotherm.com
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Tekniske Da ta
Type

Volumen
liter

Mål i mm
HxBxD

Mulighed
for ASU

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

36
40
42
49
63 F
65
65 F
85
100
130
115FR
90 F
195
165
219
271

36
40
42
49
63
65
65
85
100
130
115
90
130/65
125/40
178/41
218/53

250 x 440 x 675**1)
435 x 430 x 624**
527 x 380 x 455**1)
525 x 380 x 470**
625 x 475 x 515**
530 x 450 x 500**
620 x 525 x 510**
625 x 475 x 515**
745 x 485 x 455**
745 x 525 x 505**
796 x 525 x 495**
745 x 525 x 505***
1345 x 545 x 560
1210 x 500 x 520****
1420 x 550 x 530
1650x 550x 530

IM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DR
DR
DR

36 INOX
42 INOX
49 INOX
63 F INOX
65 INOX
85 INOX
90 F INOX
130 INOX
130 D INOX
195 INOX
200 INOX
65 INOX
105 INOX
190 INOX

4 kgs
36
42
49
63
65
85
90
130
130
130/65
150/50
65
105
190

582 x 353 x 405
250 x 455 x 715
530 x 400 x 515
530 x 400 x 510
625 x 495 x 555
530 x 470 x 540
625 x 495 x 555
755 x 545 x 545
755 x 545 x 545
755 x 545 x 545
1345 x 545 x 560
880 x 735 x 620
530 x 470 x 540
540 x 540 x 580
765 x 900 x 740

29
40
41
53
55
75
92

380
420
625
630
660
630
615

BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

29
40
41
53
55
75
92

x
x
x
x
x
x
x

340
405
340
430
360
430
485

x
x
x
x
x
x
x

670 1)
560 1)
500 2)
650
650 2)
650 2)
805 2)

X
X
X
X
X

X

Vægt
kg

Strømforbrug*
Gnsnitl./ maks ved
12 volt

Kompressor
type

Frostboks
volumen

16
17,6
14
16
18
18
20
20
21
23
32
25
42
45
47
52

1.0/2.7 A
0,6/3,8 A
1.0/2.7 A
1.2/2.7 A
1.5/5.0 A
1.25/2.7 A
1.5/5.0 A
1.3/4.0 A
1.4/4.0 A
1.4/5.0 A
1.28/5.0 A
1.8/5.0 A
2.5/10.0 A
2.3/6.0 A
2.3/6.0 A
2.3/6.0 A

BD35F
BD35F
micro
BD35F
BD35F
BD35F
BD35F
BD35F
BD35F
BD35F
BD35F
BD35F
BD50F
BD50F
BD50F
BD50F

–
40
4 (-6°C)
4 (-6°C)
63 (-18°C)
4 (-6°C)
65 (-18°C)
8 (-6°C)
5 (-6°C)
8 (-6°C)
32 (-6°C)
90 (-21°C)
65 (-21°C)
40 (-18°C)
41(-18°C)
52 (-18°C)

28
18
20
20
20
22
24
29
27
27
42
36
24
21
31

1.4 A 230 V, 2.8 A 115V 230 V/115 V AC
1.0/2.7 A
BD35F
1.2/2.7 A
BD35F
1.2/2.7 A
BD35F
1.5/5.0 A
BD35F
1.25/2.7 A
BD35F
1.3/4.0 A
BD35F
1.9/5.0 A
BD35F
1.4/5.0 A
BD35F
1.4/5.0 A
BD35F
2.5/10.0 A
BD50F
2.3/6.0 A
BD50F
1.25/2.7 A
BD35F
1.4/5.0 A
BD35F
2.4/6.0 A
BD50F

–
–
4 (-6°C)
4 (-6°C)
63 (-18°C)
4 (-6°C)
8 (-6°C)
90 (-21°C)
8 (-6°C)
–
65 (-21°C)
50 (-21°C)
–
–
–

18
16
19
24
22
22
28

0.6/4.0 A
0.7/2.7 A
0.7/4.0 A
1.6/5.0 A3)
0.7/4.0 A
0.8/5.2 A
1.0/5.2 A

29 (-20°C)

BD35F
BD35F
BD35F
BD50F
BD35F
BD50F
BD50F

*) Gennemsnitligt henholdsvis max strømforbrug i ampere med +6°C i skab/boks med en omgivningstemperatur på +22°C. Gennemsnitsforbruget kan reduceres
med ca. 30% for ASU-modeller, når der regnes med 1 times motorgang pr. døgn.
**) Dør og dørliste ikke indregnet (=40 mm)
***) Dør og dørliste ikke indregnet (=55 mm)
****) Udskæringsmål H+20 mm B+20 mm D+10 mm dør ikke medregnet, dørtykkelse 70 mm
1) Indbygningsdybden kan reduceres 160 mm når kompressor flyttes fra bunden
2) Højden reduceres med 160 mm når kompressor flyttes fra bunden
Klik ind på www .isotherm.com - hvor PDf -filer med målskitser ka n downl oades
Ret til ændringer i specifikationer uden varsel forbeholdes
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53 (-20°C)

Køleaggregater
Muligheden for at opbevare madvarer om bord kan være afgørende for, om en sejltur bliver rigtig vellykket uanset om det er en langfart over Atlanten eller en weekendtur med familien. Adgang til friske råvarer er
vigtig for god mad om bord. nutidens fødevarer kræver opbevaring ved konstant og korrekt temperatur kød, fisk, mælk m.m. ved 2-5°C, dybfrost ved ca. -18°C. Overstiges disse temperaturer blot i kort tid, forringes
kvalitet og holdbarhed væsentligt. Det er derfor meget vigtigt at vælge et godt køleanlæg.

Vælg rigtigt køleanlæg !

Compact
Compact aggregaterne har traditionel termostatstyring,
kompressor og almindelig fordamper, som placeres inde i boksen.

ITC+
Det intelligente køleanlæg - oplader automatisk kølemagasinet,
når motoren går.

Hvad skal man vælge?
Har man motorbåd med et kraftigt dimensioneret elsystem og sejler langt, kan et Isotherm køleskab eller aggregat med
fordamper og traditionel termostat dække behovet. Har man sejlbåd eller bruges motoren sjældent, anbefales Isotherm
ITC med kølemagasin - skab eller boks efter behag. Er der solpaneler eller adgang til landstrøm, så det ikke er
nødvendigt at spare på energien, kan man slå automatikken fra og manuelt indstille temperaturen, sågar helt ned til
frostgrader.

Compact
Isotherm Compact er beregnet til eftermontering i kølebokse eller skabe, hvor man ønsker stor effekt (til og med isterninger) eller
mulighed for at opbevare lidt dybfrost, d.v.s. køl som derhjemme.
Kompressoren forbindes med fordamperen (den som bliver kold)
med 2 m lange kobberrør, så man behøver kun lave et hul med Ø 30
mm i boksen. Kompressoren har høj virkningsgrad, d.v.s. høj effekt
i forhold til strømforbruget. Den er helt vedligeholdelsesfri, meget
støjsvag og har påbygget elektronikdel med batterivagt.
Den ønskede temperatur indstilles på termostaten. Inde i boksen
eller skabet monteres selve fordamperen. De fleste både er bedst
tjent med Isotherm Compact Classic 2009 eller 2301/2501 i de
større bokse. Leveres i Danmark med ”click-on” konsol, bund og låg
til fordamper som standardud-styr. I mindre/små kølebokse bruges
oftest Isotherm Classic Compact 2006. Generelt gælder det, at jo
større kølelegeme des bedre temperatur og mindre strømforbrug pr.
liter køleboks. Køleanlæggene leveres komplet med kølemiddel og
lynkoblinger til selvmontering med udførlig dansk installations- og
brugsvejledning, samt alle nødvendige dele (excl. kabel).

www.isotherm.com
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Få fryser ombord!
Flere og flere ønsker at få en egentlig fryser om bord. Udbuddet af dybfrosne madvarer og færdigretter øges hele tiden
og samtidig er det tidens langtidsopbevaringsmetode i stedet for konservesdåser. Med den nye generation af effektive
kompressorer er det nu muligt at få en velfungerende fryser, selv i ”almindelig” størrelse både. Men det er vigtigt at
vælge et aggregat, som laver en jævn og stabil temperatur, og som virkelig har kapacitet til holde tempera-turen
konstant. Hvis madvarerne svinger for meget i temperatur, vil holdbarheden nedsættes, og i værste fald vil de fordærves.
Tilstrækkelig temperatur er minus 12-16°C, selvom aggregaterne har kapacitet til betydeligt lavere. Det vigtigste er, at der
aldrig bliver varmere i boksen. Derimod er der ikke grund til lavere end minus 12-16°C, da der normalt ikke er tale om
ægte langtidsopbevaring i en båd.
Den mest effektive fryser får man ved at købe en af Isotherms frysebokse (side 11-13). Uanset hvor omhyggelig man er,
kan man ikke selv lave en boks, der kan konkurrere med de sprøjtestøbte bokse med indbyggede fordam-pere, hele vejen
rundt i boksen. Problemet er naturligvis at få plads til disse firkantede bokse, og så må man lave en selv. Isotherm
Magnum ASU kan leveres i specialversion, der kan klare ned til minus 18°C.
Men skal man lave en rigtig fryser, egner anlæg med rustfri køleakkumulator og ASU sig faktisk ikke, da disse har kulden
alt for centreret på et sted. For at lave en effektiv frostboks skal kulden komme fra 2 helst 3 sider (som i en
kummefryser). Derfor bruger man de såkaldte direkte fordampere (de hvide aluminiumsplader), som findes i for-skellige
størrelser med kapacitet op til 175 liters frys. Temperaturen indstilles med en traditionel frysetermostat. Frysere har altså
ikke mulighed for automatisk at lagre kulde ved motorgang (ASU), og kræver derfor alt andet lige et større strømsystem.
Men med en velisoleret boks (2-3 gange tykkere end en køleboks) og takket være kompres-sorenes høje virkningsgrad
bliver strømforbruget forholdsvis lavt. Og det kan ganske udmærket kombineres med solceller nede sydpå. Læs mere om
hvordan man bygger en køle-/fryseboks på side 28.
Isotherm Compact Classic findes med forskellige fordamper størrelser. Den største har TWIN kompressor, og har således
kapacitet til frost i 175 liter boks selv i de varme lande, fordi kompressorene er vandkølede. Normalt leveres Isotherm
Compact Classic med køletermostat, og skal altså bestilles med frysetermostat, skal det anvendes i en frostboks.
Et alternativ er at vælge en dobbelttermostat, se side 21, så kan aggregatet anvendes enten som køl eller frost.

Compact Classic

er et luftkølet system med direkte fordampere og kompressor med ventilator som
standard. Konstrueret for enkel ”gør det selv” installation i eksisterende top- eller sidebetjente bokse.
Monteringskonsol indgår standard i alle compact classic

Luftkølede
Isotherm Compact Classic 2009

Isotherm Compact Classic 2309

100

85

230

210

320

240
2009
Lille O
125 L
40 L

Maks. volumen

Isotherm Compact Classic 2503

Isotherm Compact Classic 2010

210

140
270

2309
Medium O
150 L
50 L

400

170

380

Maks. volumen

2503
Stor O
200 L
65 L

Maks. volumen

2010
Stor L
125 L
40 L

Tekniske specifikationer på side 24.
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Luftkølede
Isotherm Compact Classic 2007

Isotherm Compact Classic 2005

130
350

350

250

110
2007
Lille L
100 L
30 L

2005
Lille plade
60 L
20 L

Isotherm Compact Classic 2006

Isotherm Compact Classic 2011

250
361

350
Model
Fordamper
Maks. volumen køl
Maks. volumen

386
2011
Plade
150 L
50 L

2006
Plade
80 L
25 L

Isotherm Compact Classic 2012

Isotherm Compact Classic 2016
190

210

1200

815

2016
Plade
200 L
65 L

2012
Plade
170 L
55 L

Isotherm Compact Classic 2017
270

Isotherm Compact Classic 2013
300

1000

1370

2017
Plade
260 L
90 L

2013
Plade
400 L
140 L
Tekniske specifikationer på side 24.

www.isotherm.com
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SP - Selvpumpende
Isotherm Compact SP 2051

Isotherm Compact SP 2351

100
85

230

210

320

240
2051
Lille O
125 L
40 L

2351
Medium O
150 L
50 L

Isotherm Compact SP 2551

Isotherm Compact SP 2057

140
350
270

380
250

110
2057
Lille L
100 L
30 L

2551
Stor O
200 L
65 L

Isotherm Compact SP 2050

Isotherm Compact SP 2055

130

210
400

350

170

2050
Stor L
125 L
40 L

2055
Lille plade
60 L
20 L

Isotherm Compact SP 2553

Isotherm Compact SP 2554

210

190
815

1200

2553
Plade
170 L
55 L

2554
Plade
200 L
65 L
Tekniske specifikationer på side 24.
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SP - Selvpumpende
Isotherm Compact SP 2555

Isotherm Compact SP 2556

270

300

1000

1370

2556
Plade
400 L
140 L

2555
Plade
260 L
90 L

Magnum
Isotherm Compact Magnum 2505

Isotherm Compact Magnum 2511
210

140
815
270

380
2505
Stor O
200 L
65 L

2511
Plade
170 L
55 L

Isotherm Compact Magnum 2512

Isotherm Compact Magnum 2513
270

190
1200

1000

2513
Plade
260 L
90 L

2512
Plade
200 L
65 L

Isotherm Compact Magnum 2507
300

Isotherm Compact Magnum 2607

300
1370

1370

2507
Plade
400 L
140 L

Model
Fordamper
Maks. volumen køl
Maks. volumen frost

2607
Plade
400 L
140 L

Tekniske specifikationer på side 24.
www.isotherm.com
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Tekniske data
Model

B ok s
volumen

Mål
forda mper
A x b x C mm

Mål
kompressor
L x B x H mm

Vægt
kg

Middel/maks.*
strømforbrug
12 V

Danfoss
kompressor
model

Temperatur omåde

Luft
2006
2011

Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi

SP
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Magnum
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
*) Gennemsnitligt/maximalt strømforbrug i drift ved +6°C i skab/boks med en omgivelsestemperatur/vandtemperatur på 22°C, i normalt
isoleret køleboks med den halve kapacitet af maksimale boks størrelse. Sammenligning af luft- og vandkøling læs venligst afsnittet ”At køle er
at flytte varme”.
**) Temperaturområde: Køl ned til +2°C, Kombi +10 til -14°C og frys -17 til -22°C.
Anbefalet max boksstørrelse gælder for køl. Bygger man fryser selv, skal boksen være 3 gange mindre. I troperne bør isoleringen øges og/eller
boksens maksvolumen mindskes 10-30%.
Mere information/PDF-filer med målskitser etc. findes på www.isotherm.com på svensk eller engelsk.
Ret til ændringer i specifikationer uden varsel forbeholdes.
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Fordamperlåg. Standard i DK
på 2009, 2309 og 2503

Ventilsats SP 39052

OBS: Et praktisk ”clickon” monteringsbeslag
til lodret eller vandret
montering er standard i
DK.

Dobbelttermostat køl/
frys 29032

Tilbehør

10023 Låge til mellem O-fordamper (standard DK)

Skru beslaget fast og
sæt kompressoren på
plads.
Med et klik sidder
kompressoren som den
skal, uden brug af
værktøj eller yderligere
tilpasning. Sparer tid
og besvær ved
montering, derfor
standard i DK.

39060 Isterningsbakke til påsætning
29028 Dobbelttermostat

Cirkulationsblæser
Fordeler kulden i
boksen. Perfekt til
særlig store bokse.

www.isotherm.com
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Isotherm ITC+
Dette er et køleaggregat til montering i eksisterende kølebokse, først og fremmest i sejlbåde. ITC+-funktionen sikrer
størst mulig køleeffekt med mindst mulig strømforbrug fra batterierne og er ideel til sejlbåde, der sjældent bruger
motoren. Isotherm ITC findes i 3 forskellige udgaver med samme grundkoncept med en kompressor og et rustfrit
kølemagasin/holding plade, som sættes i køleboksen.
Modellerne ITC 3201 og ITC 3701 er luftkølede med en elektronisk styret ventilator, der variere sin effekt i forhold til
kompressorens ydelse, for at holde lydniveauet minimalt. ITC 3251 SP og ITC 3751 SP er vandkølede med den unikke
Isotherm skroggennemføring. Magnum-modellerne ITC 4201, ITC 4701, ICT 5301 og ITC 5801 er også vandkølede
men med en cirkulationspumpe, der køler kondensatoren/varmeveksleren for bedste virkningsgrad i store bokse i varme
omgivelser. Kompressoren skal sidde plant i båden, medens det rustfri kølemagasin/holding plade kan sidde vandret/
lodret/op og ned. Kølemagasinet forbindes med kompressoren med et 3 m langt fleksibelt rør, forsynet med
lynkoblinger. Systemet er fyldt med kølemiddel og lige til at sætte sammen. Tilslut strømmen og automatikken føler
spændingen på el-systemet. Når motoren går, eller landstrøm er tilsluttet ved kompressoren, at den skal ”Automatic
Speed Up” altså øge kompressor omdrejninger og akkumulere kulden. Når spændingen falder, tærer den på den
opmagasinerede energi. Læs mere side 26 og 27.

Isotherm ITC
Isotherm ITC 3201

Isotherm ITC 3701

Type
3201
Fordamper
Lille kølemagasin
Max boxvolumen 100 L

Isotherm ITC 3251 SP

Type
3701
Fordamper
Mellem kølemagasin
Max box volumen150 L

Isotherm ITC 3751 SP

Type
3251
Fordamper
Lille kølemagasin
Max box volumen 100 L

Isotherm ITC 4201 Magnum

Type
4201
Fordamper
Mellem kølemagasin
Max box volumen 150 L

3751
Fordamper
Mellem kølemagasin
Max boxvolumen 150 L

Isotherm ITC 4701 Magnum

Type
4701
Fordamper
Stort kølemagasin
Max box volumen 200 L

Tekniske specifikationer på side 27.
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Et praktisk ‘click-on’ monteringsbeslag til lodret
eller vandret montering følger med.

Skru beslaget fast og sæt kompressoren på
plads.

Med et klik sidder kompressoren som den skal,
uden brug af værktøj eller yderligere tilpasning.

Isotherm ITC styres via et kontrolpanel. Vælges ‘normal auto’, styrer mikroprocessoren
køleanlægget og sikrer automatisk den rette tempe-ratur med mindst mulig belastning af
batterierne. Har man adgang til anden strømforsyning, vælges ‘man. temp’, og den ønskede
temperatur indstilles.
Til Isotherms kølemagasiner kan man få en praktisk isbox i rustfrit stål, så man kan lave
isterninger i plastposer, som fyldes med vand. (Standard i Danmark)
Isotherm ITC aggregater er beregnet til selvmontering. Anlæggene er fyldt med kølemiddel og
udstyret med lynkoblinger. Alle anlæg er individuelt afprøvet på fabrik inden de pakkes, for at
sikre højeste kvalitet. Alle kabler, bortset fra batterikabler, er med ”telefonstik” med forgyldte
ben. Der kræves kun lidt håndværktøj og en hjælpende hånd til at trække rørene, så er man i
gang.

Tekniske data
Model

Maks.
boks
(størrelse)

Kølemagasin
L x B x D mm

Kompressor del
L x B x H mm

Vægt
kg

Maks.
strømforbrug*
(12V)

Danfoss
kompressor
model

Temp .
omr åde**
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Køl

*) Gennemsnitligt/maximalt strømforbrug i drift ved +6°C i skab/boks med en omgivelsestemperatur/vandtemperatur på 22°C. Sammenligning af luft- og vandkøling
se side 10, spm. 9. Strømforbruget er beregnet udfra 100% batteridrift, uden motorgang. Daglig motorgang med 1/2 - 1 time reducerer strømforbruget med 50-90%
på ITC modeller. **) Køletermostat +10 til -5°C, Kombi +5 til -15°C, dybfrost 0 til -25°C. Anbefalet max. boksstørrelse gælder for køl. Ved kombi deles med 2,
dybfrost med 3. Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes.
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At køle er at flytte varme
Et køleanlæg producerer ikke kulde - det flytter varme. At kunne slippe effektivt af med varmen
er derfor altafgørende for køleanlæggets effektivitet og strømforbrug. Vort motto er lavt
strømforbrug, og vore kølesystemer køles
med enten luft eller vand.

Luftkøling

Luftkøling er den traditionelle måde at slippe af
med varmen fra et køleanlæg. En blæser bruges
til at blæse luft gennem kondensatoren. Det er
derfor vigtigt at kompressoren står et velventileret
sted, så kold luft kommer til nedefra og varm luft
kan slippe væk opad. Der er køligst længst nede i
båden, hvor skroget køles af det omgivende vand.
Derfor bør man tilstræbe at placere kompressoren
så langt nede i båden som muligt.

Isotherm SP selvpumpende,
vandkølet aggregat
• Vandkølet for endnu større effekt.
• Mindre strømforbrug. Næsten helt lydløst ingen blæser eller pumpe.
• Ingen varmeafgivelse inde i båden, varmen
ledes ud i vandet.
• Ingen ekstra huller i skroget og ikke noget,
der hænger udenfor skroget
• Let at montere. Erstatter eksisterende
skroggennemføring til vasken.
Isotherm SP er et unikt køleaggregat, som køles
direkte af det omgivende havvand. Derfor er man
helt uaf-hængig af lufttemperaturen inde i båden.
Selv på en af de varmeste sommerdage, hvor køleskabet er mest nødvendigt, har Isotherm SP
samme høje effekt. Det har desuden lavere
strømforbrug, idet det ikke er afhængigt af blæser
eller pumpe for at lede varmen bor t. Ifølge
naturlovene stiger varmen opad. Alligevel leder
Isotherm SP varmen nedad og ud gennem skroget, idet man udnytter den pumpeeffekt der
naturligt opstår i skroggennemføringen fra vasken.
Hver bølge-bevægelse udenfor bådens skrog modsvares af en bevægelse i vandoverfladen i
afløbsslangen. I denne slange er der ingen
forhindringer i form af pumper eller bakventiler, så
vandet kan arbejde helt frit. Den mængde vand,
som går op og ned i slangen, presses frem og
tilbage gennem skroggennemføringens mun-ding.
Med hver bevægelse pumpes varmen ud og nyt
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koldt vand føres ind. Med en specielt udformet skroggennemføring med varmeveksler får man et yderst effektivt
kølesystem. Selvom det er vindstille, vipper skroget altid lidt på en sejlbåd. Da skroggennemføringen altid er
placeret noget væk fra bådens centerlinie, skabes tilstrækkelig bevægelse til også at forhindre bevoksning.
Skroggennemføringen er af saltvandsbestandig messing og rørføringen af en korrosionsbestandig Cu/Ni-legering.
Der medfølger tilslutningsrør (1 m lange) som i lighed med kompressor og kølemagasin er fyldt med kølevæske
og har lynkoblinger, der kan samles og adskilles igen. Se også side 30 - spørgsmål og svar.

Isotherm Magnum
– Vandkølede aggregater med
pumpe
Isotherm Magnum dækker det store kølebehov herhjemme og behovet ved sejlads på varmere breddegrader.
Isotherm Magnum bruger havvandet, som altid er køligere end luften inde i båden, til at opnå den mest effektive
køling. Kølemagasinet findes i tre størrelser til bokse op til 325 L. Alle Isotherm Magnum modeller har indbygget
pumpe, som pumper havvandet igennem aggregatet og derved afgiver varmen til havet. Pumpen er støjsvag,
selvan-sugende, selvudluftende og kan tåle at køre tør. Den højeffektive varmeveksler er fremstillet i en
korrosionsfast Cu/Ni-legering og forsynet med offeranode. Havvandskøling øger ikke blot effekten, men giver
frem for alt en væsent-ligt højere virkningsgrad.

Isotherm Magnum Twin

Twin modellen er det største og mest moderne køleaggregat i serien. Den har to forbundne Danfoss kompressorer, hvilket fordobler effekten i sammenligning med de mindre Magnum modeller med én kompressor. Den kan
bruges til kølebokse op til 500 L og frysere op til 175 L. For at sikre problemfri funktion over lange perioder er
smøresystemerne for de to kompressorer forbundet med et trykudligningsrør. Dette sikrer, at enheden kan
modstå ekstrem søgang. En vandkølet indbygget oliekøler sikrer kontinuerlig funktion ved fuld kapacitet, selv
under tropiske forhold.

www.isotherm.com
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Kolde kendsgerninger
Kun kølesystemer af højeste kvalitet, der er tilpasset til brug på en båd, kan tilbyde
den driftsikkerhed, der kræves om bord. Som ledende producent af køleanlæg til
både har Isotherm udviklet det patenterede ITC+ “Intelligent Temperature Control”
system, der drastisk forbedrer effektiviteten i køleanlæg om bord.
Isotherm er førende indenfor udvikling af køl til både!
Isotherm ITC var først med at omdrejnings- og effektregulere kompressoren efter kølebehov og adgang til energi.
En teknik, som nu spås en stor fremtid også indenfor husholdningskøl på grund af energibesparelsen. Kernen i
Isotherm er en helt ny, meget effektiv kølekompressor fra Danfoss. Til denne har vi udviklet en helt ny generation
af ITC ”Intelligent Temperature Control” styresystemet - en enestående kombination med energibesparende
kølemagasin ”som lades op, når bådmotoren går”. Disse nye, små kompressorer er et vidunder af effektivitet, lavt
strømforbrug og støjsvag drift. De arbejder med en blanding af olie og gas, hvilket gør dem næsten helt lydløse og
meget slidstærke. Det specielle ved kompressorerne i Isotherm er at vi driver dem med trefaset vekselstrøm, præcis
ligesom alle andre højeffektive motorer til industribrug. Vekselstømmen laves i en lille mikroprocessor. I
”datamaskinen” har vi desuden lagt en mængde funktioner ind til overvågning og regulering, alt sammen for at
nedbringe strømforbruget til et minimum. Den samme kompressor kan køre på både 12 og 24 V, og skulle man
komme til at bytte om på plus og minus, sker der ikke noget ved det. Men én funktion er smar tere end dem alle:
ITC - Intelligent Temperature Control.

Tredje generations kølekompressorer med ny, forbedret ITC startautomatik.
Udover at den nye Danfoss kompressor er mindre og vejer næsten det halve, har den betydeligt større virkningsgrad og effektivitet. Med Isotherm ITC og de øvrige finesser kan dette betyde helt op til en halvering af strømforbruget, sammenlignet med tidligere køleaggregater. Men selv på Isotherm uden ITC-automatik kan man forvente
mindst 20% strømbesparelse. Og den er stille! Så stille, at vi har måttet indføre en speciel styring med omdrejningsregulering til blæseren, for at den ikke skal kunne høres. Den helt nye ITC automatik kører altid kompressoren så langsomt og blidt som muligt, når den går på batteridrift, og fuld far t ved motorgang eller landstrøm.

Hvor stort er strømforbruget?
Det er det spørgsmål, alle bådejere stiller. For Isotherm køleskabe og bokse kan vi oplyse de eksakte værdier. Vi
ved hvor store de er, og at de har god isolering. Men for aggregaterne er det mere vanskeligt, da vi hverken
kender boksens størrelse eller isoleringens kvalitet. Vi angiver derfor cirkaforbrug ved en given boksstørrelse med
middelgod isolering. Strømforbruget oplyses som gennemsnitsforbrug i A/t.
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ITC+ sammenlignet med almindelig køl
Isotherm - køleskabet som oplades, når bådmotoren går
Den patenterede ITC automatik har nu eksisteret i mere end 15 år og findes i titusindvis af både over hele
verden. Den bygger på, at kølekompressoren altid star ter automatisk, når motoren går og strømmen er
”gratis”. Et kølemagasin nedkøles og holder siden boksen/skabet koldt. Når motoren standses, stopper
også kompressoren og står stille, mens kølemagasinet afgiver sin oplagrede kulde uden strømforbrug fra
batterierne. Først når al den oplag-rede køleenergi er brugt, star ter kompressoren i kor t tid ad gangen på
lav hastighed, og først her bruger den strøm fra batterierne. Isotherm star ter altid, når motoren går og
bruger altid først den oplagrede kulde. Det foregår helt automatisk, hvilket adskiller Isotherm fra alle
andre kølesystemer, da systemet er patenteret!

ITC+ - ”Intelligent Temperature Control”
Med den specielle teknik, hvor kompressoren hovedsagelig kører når motoren går og strømmen er gratis,
vil vi gerne have så stor en kompressor som muligt for hur tigt at kunne oplade kølemagasinet. Den må
gerne bruge meget strøm, for generatoren har altid overskud når først motoren er i gang. Kompressoren i
Isotherm ITC+ går 75% op i omdrejninger, når bådens motor kører, og lader kølemagasinet meget mere
effektivt og hur tigt op. Det klarer kun en trefaset kompressor med komplet omdrejningskontrol. Men selv
på ren batteridrift udnytter den sin intelligens. Hvis man f.eks. putter en por tion lunkne drikkevarer i
boksen eller glemmer at lukke køleskabsdøren, kører den op i omdrejninger, præcist så meget som
nødvendigt for at holde madvarerne kolde og friske. Til at dække de helt store behov for køl eller frost,
har vi også Isotherm TWIN med ITC+. Her reguleres effekten over et endnu større område, fra én
kompressor på lav hastighed op til begge kompressorer på høj hastighed, alt efter behov og energitilførsel.
Kræfterne er der, men den intelligente Isotherm automatik sørger for at de først slippes løs, når det er
nødvendigt. Det er det, der giver effektiv køling med det lavest mulige strømforbrug. Og det er vigtigt om
bord!

Isotherm ITC+, perfekt med solceller eller landstrøm.
Hvis der kommer blot en svag ladning fra solceller eller en batterilader, registrerer Isotherm ITC+ den og
kan desu-den skelne den fra den mere kor tvarige, men kraftigere ladning fra bådens motor. Derfor
oplades kølemagasinet langsomt og præcis i den tak

Isotherm by Indel Webasto Marine
Almindelig, termostatstyret kompressorkøl

Så meget
strøm tages
fra batteriet

OTHERM

Så meget
strøm tages
fra batteriet

Automatic Start Up. Kompressoren kører hurtigst muligt og mest muligt for at gemme energien i
kølemagasinet Kølemagasinet er tøet op. Kompressoren vedligeholder temperaturen med mindst muligt
strømforbrug fra batterier Mængden af energi/kulde, der skabes uden at tage strøm fra batterier, dvs ”gratis”,
ved motorgang eller landstrøm Almindelig termostatdrift med batteristrøm

www.isotherm.com
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Byg selv din egen køleboks
- Et morsomt job
De fleste både er jo forskellige. Ofte findes der ingen rette
vinkler eller kvardratiske rum. Det er mange gange
umuligt at finde en plads til et færdigt køleskab eller
en færdig indbygningsboks. Så må man bygge selv.
I et passende rum, gerne i nærheden af pantryet og let
tilgængeligt oppefra beklæder man væggene med
isolering eller bygger en boks af isoleringsplader.
Vi har et byggesæt med færdige isoleringsplader. De er
belagt med plast i levnedsmiddelkvalitet, 2 mm på begge
sider og har 46 mm tyk opskummet isolering med lukkede
celler for minimal fugtoptagning.
Pladerne, der er 978x478 mm store, saver man let til og
limer sammen med polyuretanlim eller mugbestandig
fugemasse af god kvalitet. Dette giver samlinger, der er
tætte men kan give sig lidt.
Med dette materiale får man ikke alene en overordentlig
velisoleret boks med en pæn hvid inderside, man slipper
også for det store plast- og isoleringsarbejde, det er selv
at skulle opbygge en boks.
Disse isoleringspladers tykkelse rækker til en køleboks på op til 70-80 liter.
Ved større kølebokse eller ved frostbokse skal isoleringen gøres tykkere.
Dette kan gøres med ubelagte isoleringsplader i f.eks. polystyren,
som findes i byggemarkeder.
Til en fryseboks på 50 liter skal man bruge 100 mm isolering i siderne og 150 mm i bunden.
En topbetjent boks er oftest at foretrække frem for en frontbetjent. Den kolde luft lækker ikke ud, når låget åbnes og maden
trimler ikke ud på dørken under sejlads.
En topbetjent boks er ofte lettere at udforme så den følger skrogets form, således at man får mest mulig volumen. Samtidig skal
det påpeges, at boksen ikke bør bygges større end det reelle behov. En mindre, men fuld boks, giver væsent-ligt mindre
strømforbrug end en større halvtom boks.
Undlad at bygge boksen ind mod motorrummet, der afgiver meget varme. Ekstra isolering skal bruges, hvis en sådan installation
ikke kan undgås. Boksen skal fastgøres godt og bunden skal understøttes.
Husk: En fuld boks er tung !. Når man udformer låget skal man tænke på, at det lukkede låg ofte bruges som køkkenbord, overvej
om det skal have fjedre eller hængsler eller lign. Gør låget/hullet tilstrækkelig stort, så man kan komme ned i boksen med begge
hænder og løfte maden op. Af praktiske årsager skal låget, hvis ikke det er på hængsler eller lign. gøres enten helt kvardratisk
eller meget tydeligt rektangulært.
Låget skal tætnes godt, så varm luft ikke kommer ned i boksen.
Dæklister til at dække isolering på lågets kanter findes med i sættet.

		

32

ISOTHERM BY INDEL WEBASTO MARINE

www.isotherm.com

Opbevaring af madvarer
Friske og ferske madvarer er grunden til al god madlavning, og det er jo ved specielle lejligheder i week-enden
eller på ferie i båden, at vi mest nyder livet. Indkøbsmulighederne kan være fjerne, og hvem vil handle hver eneste
dag på sin ferie. Det er rar t at kunne opbevare maden og evt. mælk i flere dage. For at kunne opbevare mad i
længere tid kræves de rette temperaturer, og de varierer efter de forskellige madvarer.

Holdbarhed ved forskellige temperaturer

Nedenstående tider kan anvendes som en tommelfingerregel for opbevaring af fødevarer så som kød, fisk og
mejeriprodukter.

10°C Maks 1 døgn
8°C Ca. 1 døgn 6°C 2-3
døgn 3°C 3-5 døgn
0-2°C 5-7 døgn

Forsøg at find forskellige temperaturområder i din køleboks. Kulden synker til bunds, samtidig er det oftest
koldest ind mod kølelegemet (fordamper eller kølemagasinet) og i bunden af boksen.
Opbevar f.eks. kød og fisk nærmest kølemagasinet og grøntsager fjernest og varmest. Det er også vigtigt at
varerne transpor teres koldt og hur tigt fra butik/hjem til køleboks/-skab.

Dybfrost
Til langtidsopbevaring er dybfrost nødvendigt. Jo lavere temperatur des længere kan varerne holde sig. En rigtig
dybfryser skal holde en temperatur på min -20° og have en ordentlig indfrysningskapacitet, men til kor tere
opbevaring om bord er -12°C godt nok. Læs mere på side 15 og 16.

Isolering
Des bedre isoleret din køleboks er des lavere temperatur og des mindre strømforbrug. Der findes ingen
kompromisser. En grundregel er ca. 1 mm god isolerng pr. liter volumen. Det er vigtigst i bunden af boksen, så
læg gerne dobbelt lag her, hvis du selv bygger boksen. Store dybe bokse, lavet til at blive fyldt med is, kan med
fordel efterisoleres i bunden, hvor den dybe del kan være svær at udnytte.
Anvend isoleringsmateriale af god kvalitet så som skum eller plader med lukkede celler.
Har du egne tips eller idéer - kontakt os gerne eller send en mail.
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Isotherm SP Selvpumpende, vandkølet aggregat
Isotherm ”SP – Selvpumpende” saltvandskølet kølesystem
er helt anderledes end alt andet i sin konstruktion. Vi
arbejdede med denne idé i syv år, med omfattende tests
i forskellige farvande over hele kloden, inden vi slap det
ud på markedet i 1997. Systemet er patenteret.
Nytænkning medfører jo ofte, og ganske naturligt,
mange spørgsmål og meninger. Nu har vi mødt tusinder
af både-jere på forskellige bådudstillinger rundt om i
verdenen og har diskuteret Isotherm SP. Da vi har hørt en
hel del meget ens spørgsmål, har vi tilladt os at samle de
mest hyppige spørgsmål samt svarene på disse. En del er
af teknisk art, andre af mere praktisk karakter med baggrund i sejlernes erfaringer fra såvel langfart som det at
ligge i havn. Håber De finder både spørgsmål og svar
interessante.
1. Virker systemet virkelig? Stiger det opvarmede vand
ikke blot op i afløbsslangen?
Ja, det virker. Ganske vist stiger det opvarmede vand umiddelbart op til vandoverfladen i slangen, men de stadige
op-og-ned-bevægelser vil uundgåeligt medføre, at køligere vand
trænger ind i varmeveksleren ved skroggennemføringen. Og det
er præcis her, udvekslingen af varme finder sted, ikke højere oppe
i slangen. Det er nødvendigt at have en slangediameter på min.
38 mm, mens lysningen i den specielle skroggennemføring kun er
på 27 mm. Forholdet mellem de 2 tværsnitsarealer på ca. 2:1 er
meget væsentligt, idet der herved skabes ekstra tur-bulens i
skroggennemføringen.
2. Er sådan en lille spiralvarmeveksler virkelig stor nok til
at overføre varmen fra kølesystemet?
Ja, og faktisk ville et rørstykke af samme længde som spiralen
anbragt uden for skroget også kunne virke. Blot ville varmen her
kun blive ledt bort ved termosifonvirkningen i det omgiven-de
vand (det varmere vand vil stige opad). Ved skroggennemføringens varmeveksler føres vandet bort pga den selvpumpen-de
virkning, hvilket medfører en væsentligt højere effekt.
3. h vad sk er der, hvis jeg lukk er søv entilen?
At lukke søventilen under sejlads eller for motor gør faktisk
meget lille forskel. Ved gangen gennem søerne presses der hele
tiden nyt vand ind i skroggennemføringen, selv når søventilen er
lukket. Det samme sker, når man går over stag, hvor man kan
høre en gurglende lyd fra vasken, frembragt af ejektoreffekten
(undertryk ved skroggennemføringen). Den specielle SP skroggennemføring er således udformet i åbningen, at der ved
bevægelsen gennem vandet opstår et svagt undertryk ved den
ene side og et tilsvarende overtryk ved den modsatte side,
hvorved der føres ‘nyt’ vand ind i varmeveksleren. Dette prin-cip
bruges også ved planende motorbåde. Hvis søventilen er lukket
under ophold i havn, vil veksleren stadig virke, men med nedsat
effekt. Denne nedsatte effekt er imidlertid ikke så væsentlig, når
båden er tilsluttet landstrøm. Dog må det anbe-fales at lade
søventilen være åben.
4. Hvor ofte skal skroggennemføringen renses for at
varmeveksleren ikke skal blive blokeret af begro-ning?
Her er endnu en fordel! Der opstår ikke begroning i skroggennemføringen fra vasken, fordi søventilen står åben, hvorved der
sker en stadig udskylning af varmeveksleren. I skroggennemføringer for motor, toilet og pumper står vandet stille, idet der i
disse systemer ofte er indskudt kontraventiler o.l. Prøv at kontrollere dette næste gang båden står på land.
5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ved et uheld kommer til at
blokere vaskeafløbet med madrester e.l.?
Hvis du var hjemme, ville du ringe efter en VVS-mand. Hvis du er
ombord, skal du blot sejle! Hver eneste bølge du pløjer dig
igennem, for sejl eller for motor, vil medføre hurtige og kraftige
trykændringer i afløbsslangen, som således vil blive holdt ren.
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6. Da vi var i Vestindien, måtte vi hele tiden fjerne slim fra
pumpe og varmeveksler på vort traditionelle vandkølede
køleanlæg. Dette vil man vel også skulle gøre ved et
Isotherm SP-anlæg?
Nej, det skal man ikke! Vandet i SP’ens skroggennemføring bevæger sig altid, selv når køleanlægget er slukket.
I et traditionelt anlæg vil vandet ophøre med at strømme, hver
gang termostaten slår køleaggregatet og dermed vand-pumpen
fra. Dette medfører, at begroning opstår og fortsætter, specielt
hvis der er anvendt gennemsigtige slanger, der tillader passage af
lys.
7. Vor båd bruges til langturssejlads. Når den er på land
for rensning af bund o.l., bor vi sædvanligvis ombord. Vil
vi kunne bruge vort SP køleaggregat også da?
Ja. Anlægget vil fortsat kunne virke, men vil kræve et væsentligt
større strømforbrug. Dette skulle ikke være noget problem, for
båden vil normalt være tilsluttet landstrøm. SP-varmeveksleren
bliver nu luftkølet, idet skorstenseffekten i afløbsslangen vil få
den varme luft til at stige op gennem denne. Blot må man
huske, at proppen i vasken skal fjernes efter brug, så luften kan
passere.
8. Hvad med korrosion?
Korrosionsfaren må ikke glemmes. Såkaldt ‘ædle metaller’ bør
altid anvendes til sådanne komponenter, som, hvis de svigter, vil
medføre alvorlig skade. Når man sætter forskellige metaller
sammen, må man nøje kende deres placering i den elektrokemiske spændingsrække. Man bør altid montere en zink-offeranode, som kan kompensere for forskellen i elektrisk potentia-le.
Det elektriske system i båden bør regelmæssigt kontrolleres for
eventuelle strømtab. Alle Isotherm-enheder har separat jord og
er omhyggeligt afprøvet for fejlstrømme. Hvis man har mistanke
om galvanisk korrosion, bør man montere den speciel-le
offeranode for SP skroggennemføringen (reservedel nr. 39051).
Hvis anoden tæres kraftigt på en sæson, bør årsagen til dette
findes. Selve SP-varmeveksleren er fremstillet af en Cu/Nilegering og skroggennemføringen af saltvandsbestandig,
udglødet messing certificeret af Lloyds. Hårdlodning af forbindelserne er udført i sølvlod.
9. Hvor meget mindre strøm bruger en SP?
Isotherm SP kan fås i forskellige modeller, dels med ASU i kombination med et kølemagasin, dels med traditionel termostatstyring og direkte fordamper. I almindelige nordeuropæiske farvande vil en SP-enhed have et forbrug 10-20% lavere end en
tilsvarende luftkølet enhed. I tropiske farvande, hvor strømforbruget er mest kritisk, kan forbruget derimod formindskes med
30-50%. Denne forøgelse i effektiviteten skyldes det faktum, at
der her er større forskel mellem luft- og havvandstemperaturerne. Havvandet er ofte 25-30°C, mens lufttemperaturen inde i
båden, hvor kompressoren er installeret, kan være 30, 40 eller
endog 50°C.
10. Vi vil gerne have både et køleskab og en fryser
ombord. Er det muligt at montere 2 eller flere enhe-der til
samme skroggennemføring?
Nej, det kan man ikke. Hvert anlæg er en separat enhed og
kræver sin egen skroggennemføring. Disse kan imidlertid forbindes til samme vaskeafløb. Det er også muligt at have én eller
flere varmevekslerskroggennemføringer placeret under vandlinien
forbundet til en eksisterende eller ny 1/2” skroggen-nemføring
placeret et godt stykke over vandlinien.
11. Vi har allerede et køleanlæg ombord. Kan dette
modificeres til et SP-aggregat?
Nej, dette er desværre ikke muligt. Et SP-aggregat er opbygget af
3 separate dele, afstemt til hverandre, fyldt med kølemiddel og
forsynet med specielle hurtigkoblinger. Set ud fra både økonomiske og ansvarsmæssige synspunkter er det ikke relevant at
overveje en ombygning.
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Nyttige tips
• Medbring så kolde madvarer som muligt. Det sparer strøm.
• At køle er at flytte varme. Sørg for god ventilation, der hvor varmen skal kunne slippe væk - normalt ved
kompressoren. Hvis temperaturen her kommer over 40°C, skal ventilationen forbedres. Alle Isothermaggregater med kølemagasin har blæser, så de giver ingen problemer.
• når båden ikke er i brug, selv i kortere tid, bør døren/låget efterlades på klem.
• Sørg altid for, at drænhullet i boksen er lukket - ellers slipper den kolde luft ud.
• Sluk aldrig for køleanlægget om natten.
Den strøm, man sparer på kort sigt, bruges blot igen til nedkøling næste dag, og desuden har madvarerne bedst af
en konstant temperatur.

Derfor er Isotherm ITC bedre end andre køleanlæg:
1. Registrerer hele tiden det aktuelle kølebehov og mængden af energi til rådighed.
2. Opbygger et lager af køleenergi i kølemagasinet, når der er rigelig strømforsyning.
3. Udnytter altid først den oplagrede kulde i stedet for at belaste batteriet.
4. Kan skelne mellem forskellige energikilder :
Når bådmotoren går, er der ubegrænset energi til rådighed, men normalt kun i kort tid – 5-10 minutter, når man sejler ind eller
ud af havnen. Så kører ITC for fuld effekt for at udnytte energien fuldt ud. Er det derimod solceller eller landstrøm, der leverer
energi, er det ofte med mere begrænset kapacitet, men til gengæld i længere tid.
Isotherm ITC kan kende forskel, og lader kompressoren (begge kompressorer i TWIN) køre præcis så hurtigt, at batterierne og
øvrige strømforbrugere først og fremmest forsynes, og nedkøler således kølemagasinet langsommere og uden at der bliver alt for
koldt i boksen/skabet. Hvis f.eks. solcellerne kommer i skygge, reducerer Isotherm omdrejningstallet tilsva-rende.
5. Isotherm ITC indretter sig automatisk efter dit kølebehov. Kommer der en større mængde uafkølede madvarer i køleskabet eller
hvis døren ved en fejl efterlades åben, øger Isotherm ITC kølekapaciteten netop så meget, at temperaturen ikke kommer op på et
niveau så maden tager skade. Når temperaturen når ned på et passende niveau igen, trapper Isotherm gradvis ned.
6. Isotherm ITC vakler ikke! Ændres tilgangen af strøm eller kølebehovet, venter Isotherm altid 30 sekunder for at se, om de nye
forhold er stabile, inden den træffer og gennemfører sin beslutning. Den har desuden forprogrammeret en ”mindste køretid” og
”korteste stilstand”, således at den ikke hele tiden starter og stopper, og derved ødelægger den høje virkningsgrad.
7. Isotherm ITC tilpasser sig til forholdene. Når en Isotherm produceres, ved man ikke om den kommer til at fungere i et køligt
rum i Skandinavien eller i et varmt motorrum i f.eks. Dubai. Isotherm kan tilpasse sig begge ekstremer, og regulerer selv
omdrejningstal på blæser eller havvandspumpe til præcis det niveau, der er nødvendigt for at bortlede varmen effek-tivt. Dette er
også vigtigt, for kompressorerne er nu så støjsvage, at selv svag lyd fra blæser eller pumpe kan høres.
8. Et køleanlæg behøver afrimning, især i et fugtigt miljø. Isotherm ITC afrimer automatisk en gang om ugen, fortrinsvis om
natten.
9. Kølekompressoren i Isotherm ITC starter altid for lave omdrejninger og regulerer gradvis op tilsvarende det aktuelle behov.
Ingen startlyd eller stort opstartsforbrug af strøm (peak).
10.
Isotherm ITC har batterivagt og kan køre på både 12 og 24 V uden omstilling. Den påvirkes ikke, hvis der byttes om på plus
og minus, og er radiostøjdæmpet.
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isotemp Slim & basic Varmtvandsbeholdere helt i rustfrit stål
Isotemp er en komplet serie varmtvandsbeholdere i 8 størrelser fra 15-75 liter. 20 års erfaring fra over 30.000
Isotemp beholdere har resulteret i Isotemp Slim og Basic, som oven i købet har rustfri ydre og kan monteres liggende
eller stående.
De nye Isotemp slim og basic ha r følgende
for dele:
• Konstrueret til liggende eller stående
• montering. Højeste kvalitet rustfrit stål
(indertank SIS2343/AISI1316, kappe
SIS2333/AISI304). Alle svejsninger udført
med beskyttelsesgas. 2 års fuld garanti.
• Kraftig isolering i polyuretan, for mindst
mulig varmetab.
• Elpatron 220 V (alt. 115 V) som ligger nær
ved beholderens bund for at opvarme alt
vand i beholderen selv med elpatron.

Type
0152S Slim 15 230V
0202S Slim 20 230V
0252S Slim 25 230V
0242B Basic 24 230V
0302B Basic 30 230V incl. nippelsæt + mix-ventil
0402B Basic 40 230V
0405B Basic 40 230V dobbeltspiral, nipler + mix
0502B Basic 50 230V
0752B Basic 75 230V
0755B Basic 75 230V dobbeltspiral, nipler + mix
0100K Nippelsats stor. Standard i DK

• Ekstra lang motorspiral sikrer hurtig opvarmning
ved motorgang.
• Sikkerhedsventil på 7 bar med indbygget
vinteraftapning.
• Stabile monteringsfødder, der kan drejes 360°
for lettere montering.
• Termostatblander/mix-ventil monteret standard
på beholderen.
Isotemp slim er en varmtvandsbeholder med en smal diameter Ø295 for montering i trange rum f.eks. i moderne
sejlbåde. Slim findes i 15, 20 og 25 liter og kan monteres liggende eller stående (mest effektiv liggende). Når man
konstruerer en varmtvandsbeholder er det vigtigt at overholde naturlovene - varmt vand stiger, koldt vand lægger sig
i bunden. Motorspiral samt elpatron skal ligge så tæt som muligt på bunden i varmtvandsbeholderen for effektivt at
opvarme alt vandet.
Varmtvandsudtag respektive koldtvandsindtag skal ligge så langt fra hinanden som muligt for
at minimere turbolens og derved blanding af varmt og uopvarmet vand. Det nye yder design er
virkelig tilpasset det maritime miljø med rustfri yderkappe og beskyttede tilslutninger.
Vi bruger kun rustfrit stål i bedste kvalitet og alle svejsninger i kontakt med vand er udført
med beskyttelsesgas. Alle varmtvands-beholdere er individuelt testet med 16 par i produktionen.
Isotemp Basic er tænkt til de lidt større både og har en diameter på Ø 395 mm.
I øvrigt er konstruktion og specifikationer de samme som Slim. Basic findes i 24,30,40,50 og
75 liter og kan naturligvis også monteres liggende eller stående. Basic 40 og 75 findes med
dobbeltspiral, en spiral til motorkølevandet den anden til vandbaseret centralvarmeanlæg.
www.isotherm.com
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Isotemp Slim Square
Denne varmtvandsbeholder i ”boksform” er designet for at kunne installeres, når pladsen er meget trang. Dermed kan
vi tilbyde endnu flere alternative installationsmuligheder, selv når pladsen er meget begrænset. Denne beholder har en
nettovolumen på 16 Liter (19 L brutto). Beholderen varmes hur tigt og effektivt op via bådmotorens køle-vand eller via
den indbyggede elpatron, når der er landstrøm. Elpatronen varmer vandet til over 70°C, som er det korrekte niveau
med tanke på hygiejne og sikkerhed. Beholderen kan monteres i flere forskellige positioner, det eneste man skal være
omhyggelig med er at koldtvandsindløb og sikkerhedsventil skal sidde lavest. Dette giver flere installationsmuligheder
end med de traditionelle runde beholdere,- men des rundere en varmtvandsbeholder er, des mindre varmeafgivelse pr.
liter vand.
Slim Square 16 er som de øvrige varmtvandsbeholdere konstrueret med en kraftig indvendig
tank i syrefast rustfri stål SIS2343/AISI316 og med ydersiden i umagnetisk rustfri plade. Endegavlerne er i platsik. Der
5,5 bars over tryksventil samt mix-ventil monteret som standard.
Mix-ventilen forhindrer, at man skolder sig på det varme vand samt forblander vandet, så man sparer på det varme
vand.

Type
0162S

Slim Square 16

Tek nis ke data
Model

Volumen liter

Mål L x D mm

Vægt kg

Maks. tryk ba r

E lpatron*

Slim 15
Slim 20
Slim 25
Basic 24
Basic 30
Basic 40
Basic 40 DS
Basic 50
Basic 75
Basic 75 DS
Square 16

15
20
25
24
30
40
40
50
75
75
16

520 x 295
645 x 295
765 x 295
470 x 395
535 x 395
640 x 395
640 x 395
760 x 395
1050 x 395
1050 x 395
400 x 180 x 560

10,5
11,5
13,5

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.5

230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W
230V/750W

14,0
17,0
20,0
22,0
23,0
29,0
31,0
16,0

*Effekten er tilpasset så man opnår en rimelig belastning på landtilslutningen. Findes i 115V
mater iale: Motorspiral, indvendig tank og alle tilslutninger, syrefast rustfri stål SIS2343/AISI316. Yder tank og monteringsbeslag, umagnetisk rustfri stål
SIS2333/AISI304.
elpatr on: Nikkel beklædt kobber
Isoler ing: Polyuretan
Vandtilslutning: Udvendig G1/2 ” gevind.
t ilbehør: Stor eller lille nippelsats. I Danmark vedlægger vi hver ny beholder stor nippelsats inkl. i prisen.
Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes.

38

i s ot h e r m b y i n d e l w e b a s to m a r i n e

w w w. i s o t h e r m . c o m

Vi fører også:

Bådvarmere
Læs mere på webasto.dk
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HQ Gilching (nær München) Webasto rerepræsenteret globalt

Webasto Gruppen er en global, innovativ systempartner til bilproducenter og er blandt de 100 største
leverandører til bilindustrien. Vores kernekompetencer strækker sig over en bred vifte fra tag-, varmeog kølesystemer til alle typer køretøjer, såvel som batterisystemer og ladeløsninger til hybrid og elbiler.
Blandt Webasto kundeporteføljen befinder der sig producenter af personbiler, kommercielle køretøjer
og både. Ydermere har Webasto en stærk position på eftermarkedet, med at forsyne forhandlere og
slutbrugere med specialdesignede løsninger og services, relateret til thermo og elektromobilitets
markedet.
I 2021 omsatte Webasto Gruppen for 3,7 milliarder euro og havde omkring 15.700 ansatte, fordelt på
over 50 lokationer. Webasto blev grundlagt I 1901, og hovedkontoret ligger I Stockdorf nær München.

Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Danmark
Telefon: +45 4452 2000

webasto.dk

