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Etomer ET-SpeedCool
ET-SpeedCool har klimaklasse SN/T og lever op til dine forventninger - både her i danmark og når
du er på ferie i syden. Samtidig køler den hurtigt og bruger meget lidt strøm.
Ingen køle-/fryseboks på det danske marked kan måle sig med ET-SpeedCool.
Flere og flere campister føler, at den køle-/fryseboks, de har købt, ikke lever op til forventninger,
de havde ved købet. Det er i de fleste tilfælde også rigtigt, da man ikke havde sat sig ind i, hvad
klimaklasse betyder for køle-/fryseboksens funktion. De fleste køle-/frysebokse og køle-/fryseskabe, der bliver solgt i Danmark, er nemlig klimaklasse N eller SN.
Det er i mange tilfælde også tilstrækkeligt, men placerer du din køle-/fryseboks i forteltet. og
kommer temperaturen der over de 32 ºC, kan køle-/fryseboksen ikke klare det. Det kan godt være,
at din køle-/fryseboks fungerer godt i foråret, men når du så kører sydpå i sommerferien, vil din
ellers så udmærkede køle-/fryseboks ikke køle eller fryse tilfredsstillende, fordi du har købt en
køle-/fryse-boks, som ikke er i klimaklasse ST/T. men kun N/SN.
Alle køleskabe og frysere på det danske marked er inddelt i klimaklasser, der definerer de
temperaturområder, apparaterne er beregnet til. Klimaklassen står på fryserens typeskilt.
N-klassen er den mest udbredte og har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.
Vælg en SN, SN/ST eller en SN/T-mærket fryser, hvis du ved, den skal bruges i varierende
temperaturer. Det giver dog ingen garanti for, at den kan klare temperaturer under 10 °C
Klimaklasse

Temperatur

N

Normal

16-32 °C

SN

Subnormal

10-32 ºC

SN/ST

Subnormal/Subtropisk

10-38 ºC

SN/T

Subnotmal/Tropisk

10-43 ºC

ST

Subtropisk

18-38 ºC

T

Tropisk

18-43 ºC
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