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ettei näy ilmakuplia (kuva 3). Seuraava askel on optiset
sensorit, jotka tekevät vastaavan tarkastuksen.
Nauhakuljetin vie putket seuraavaksi jauhemaalaukseen
(kuva 4). Tää11ä teräksiset putket saavat suojaavan "keinokuituihon". Putkisto ladataan sähköstaattisesti ja se sumutetaan värijauheella. Jauhe tarltuu hyvin putkeen, ja sen
jälkeen se menee uuniin. 180 - 200 asteen lämpötilassa
jauhe sulaa tasaiseksi massaksi, joka suojaa hyvin.
Laitteisto täytetaan ammoniakilla, ja sen jälkeen seuraa

Jääkaappi on melkein, joka matkailuautossa kuin kotona.
Jääkaapit ovat suosittuja, koska ne käyttävät ioko kaasua

tai siihköä. Promobil näyttää kuinka nämä äänettömär
mälaitteet valmistuvat.
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Mikä olisi loma ilman kylmiä juomia, tai voita croissantin
päällä. Jäiikaappi mahdollistaa tämän nautinnon, eikä ilman sitä kukaan haluaisi olla. Matkailuautoissa on suurimmaksi osaksi käytössä yhdistelmäjäiikaapit, jotka toimivat

l2v ja23Ov, sekä kaasulla. Kuinka näitä kaappeja valmistetaan, kertoo käynti markkinajohtajan jäåikaappitehtaalla.

Dometic valmistaa melkein kaikki komponentit itse.
Kun katsoo kaapin takapuolta, niin silmiin pistää kaikki
taivutetut putket. Niitä tarvitaan §lmyyden aikaansaamiseksi.

Ja näin alkaa valmistus. Kuuden metrin putki taivutetaan
automaatissa (kuva 1). Seuraava askel on ohuemman, niin

kutsutun ammoniakkiputken taivutus. Taivutus on monimutkainen, ja se vaikuttaa valmiin jääkaapin jä2ihdytystehoon. Keskimii?irin jäiikaapissa on noin 25 m putkea, jossa
virtaa ammoniakki-vesi sekoitus. Eri putket hitsataan yhteen, joko käsin tai hitsausrobotilla (kuva 2). Kestävä ja
hyvä hitsaussauma on tarpeen, koska putkissa on kova paine, eri liimpötilat vaikuttavat, ja ajon aikana esiintyy usein
tåirinää. Vuotoja ei saa esiintyä!
Heti hitsauksen jälkeen, putki koeponnistetaan paineilmal-

la (50 bar) valaistussa vesialtaassa. Työntekijä tarkastaa,

ensimmäinen käyttötesti erillisessä huoneessa (iso kuva).
Jos laitteisto läpäisee testin, ja se kehittää riittävästi kylmyyttä, on se valmis asennettavaksi.
Rinnakkain erillisellä linj alla valmistetaan kaapisto. Runko tehdään polyuretaanivaahdosta. Vaahto tehdään kahdesta juoksevasta aineesta ja kovettumisen jälkeen, joka
kestää 6-8 minuuttia, vaahdosta tulee hyvin eristävä ja kestävä. Sen jälkeen polyuretaani-vaahdosta ei ole jälkeäkään.

nii§y vain valkoinen sisus. Tämä tehdään
myös Dometicin tehtaalla.
Ovea avattaessa

Riippuen kaapin koosta tulee 2 - 5 mm paksu levy elintarvikekelpoista polystyrolia, joka ensin liimmitetäiin määrätyistä kohdista. Paineilmalla polystyroli muotoillaan muotin päälle. Sen jälkeen alipaine imee polystyrolin muotoon.
Nyt puuttuu enää loppukokoaminen. Kylmåikoneisto liitetään kaappiin, ja siihen lisätään ohjauselektroniikka. Noin
30 ihmistä tekee työtä yhden jäiikaapin kanssa, ja valmistus kestää noin 2,5 tuntia.

Ammattilais en vihj e et :
Vihje 1. Jääkaapin

takaseinässä pitää olla ilmanvaihto
kunnossa, silloin jäiikaappi toimii kunnolla. Ritilät otetaan

säännöllisesti pois

ja varmistetaan että ei ole pölyä eikä

hämåihäkin seittiä.

Yihje 2. Kaasupoltin puhdistetaan vähintään kerran vuodessa paineilmapistoolilla.

Vihje 3. Kun ulkolämpötila menee alle -10 astetta, on hyvä
laittaa talvisuojat paikoille. Näin jäiikaappi roimii oikein
§lmällä säällä. Jos ei ole talvisuojia, niin ne löytyvät lähimmältä vaunu- tai autokauppiaalta varaosana.

