Pressemeddelelse
CampVent solfanger holder campingvognen tør.
Slut med fugtige og klamme campingvogne. CampVent Solfangeren kan affugte og ventilere din
campingvogn helt gratis med ren solenergi.
Alle, der ejer en campingvogn, kender til den fugtige og svampefyldte luft, der trods dages
almindelig udluftning, har svært ved at forsvinde. CampVent solfangeren monteres på taget over en
af de små tagluger med to gummistropper. Hver gang solen titter frem varmes luften i solpanelet op
og solcellen deri får ventilatoren til at gå i gang. Uden driftsomkostninger trækker solen lunt og tørt
luft ind, og sørger for at indeklimaet i vognen forbliver tørt.
Jørgen Dahl Jensen fra Esbjerg, ejer af en stor Adria 723 fortæller ”Den er nem at montere og man
skal ikke bore huller i vognen. Den har kørt upåklageligt hver gang der er lidt solstrejf på himlen.
Solfangeren CampVent har holdt vores vogn tør, frisk og fri for den indelukkede og usunde luft, der
ellers altid tidligere var”.
Ventilatoren har en kapacitet på ca. 50m3 luft i timen, hvilket svarer til at udskifte al luft i de fleste
campingvogne på ca. en time. I vinterhalvåret er der ca. 60 månedlige solskinstimer. Det betyder at
anlægget gennemsnitligt kører 2 timer dagligt. Jørgen Dahl Jensen fra Esbjerg fortsætter ”Dels har
anlægget holdt vognen tør, men en yderligere fordel er, at den varme luft, der blæses ind i vognen,
også holder vognen lettere opvarmet, så inventaret ikke længere er iskoldt ”.
Gitte og Mogens Hedegaard, fra Hadsten, fik CampVent solfangeren monteret på deres
campingvogn (en Burstner fra 2002) i det tidlige forår. Svigerfars campingvogn (en Munsterland
årgang 2000) har stået på samme plads ved siden af Burstner´en -med CampVent- og ”vores
campingvogn var helt fri for mug og den ulækre og klamme lugt. Svigerfars derimod havde mug
langs alle kanter i loftet og på toilettet. Det var så dejligt at kunne åbne op for vognen og bare
opleve at den lugtede ligeså frisk og ren, som da vi gjorde den i stand i efteråret” fortæller Gitte
Hedegaard. Hun slutter, ”en yderligere fordel, på lidt længere sigt, er at hynder og gardiner jo også
vil holde meget længere; de plejer ellers at lugte jordslået et godt stykke ind på sommeren. Pengene
til CampVent solfangeren er hurtigt tjent ind”.
CampVent solfangeren er udviklet efter flere års arbejde indenfor branchen med luftsolvarme.
CamtVent kan endvidere udbygges med en køledel, der blæser kølig luft ind i vognen om
sommeren.
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