Kaldt eller varmt?
En ting er i hvert fall kona og jeg enige om og det er at det er verre og ha det for varmt i bobilen
enn i bobilen enn for kaldt. Er det kaldt kan en kle på seg er det derimot for varmt har en større
problem.
Og nå snakker vi om tempraturer over 30 gr. Kona er nemlig en utrolig frysepinne og selv har jeg
ikke vært så glad i varmen. Vi har mange ganger snakket om å få montert 230V AC i bobilen, men
kona har lagt ned veto, for hun er sikker på at jeg vil skru den lavere enn hun ønsker, derfor har det
bare blitt med tanken.
En annen grunn er at vi er så lite tilknyttet 230V og uten det er jo da ACen ubrukelig. Nå har vi
imidlertid fått 230V AC på bobilen, så nå gjenstår det og se om kona får rett?
Vi må da også bli mer tilknyttet 230V enn tidligere. Grunnen til at vi er lite tilknyttet 230V er jo fordi
vi liker å stå på plasser som ikke har det, med andre ord utenfor campingplasser. Dette medfører jo
at det har vært rimelig varmt i bobilen ved flere anledninger og 40 tallet er passert mange ganger.
Ved overnattinger langs motorveier og lignende er det heller ikke noe alternativ å ha vinduene
oppe, slik at takluker er det eneste. Vinduene har en selvsagt ikke oppe for å hindre at uønskede
kommer inn eller liknende. Det er nok av røverhistorier hva som kan skje når en overnatter langs
veien.
Slik at taklukene har vært gode og ha og vi lurte lenge på om vi skulle kjøpe en luftkjøler som går på
12V og kjøler luften med vann. Den kalles Travel-cool og er ganske utbredt på sørlige grader. Det er
en 12V vifte som blåser inn forstøvet vann som hentes for eksempel fra bobilens vanntank.
Vi hadde i stedet en takluke med elektrisk vifte, termostat og regnsensor. Denne viften kunne blåse
begge veier, så ved å ha de andre taklukene åpne og vifta på utblås greide vi å holde tempen inni
bobilen lik med den på utsiden. Og det var godt om natten og kjenne den friske luften som trakk inn
av takluken over sengen.
Vi hadde ikke viften i takluken over sengen bl.a. for ikke å høre på støyen. Denne viften FantasticVent, skal støye mindre, bruke mindre strøm og blåse bedre enn konkurrentene. Den er også
termostatstyrt og lukker automatisk når det begynner å regne.
Bobilen vi har nå har heller ikke takluke over sengen og om det blir for varmt nå til sommeren blir
det montert en slik vifte over sengen og denne gang med fjernkontroll i tillegg. Det er fra før en i en
annen takluke, slik at det blir spennende og se om det er nok.
Med eller uten vifte ser vi i hvert fall frem til sommeren og det blir sørover til varmen, men hvor
langt sør vet vi ikke enda, men ikke umulig det blir Albania, da det er noen bobilvenner som vil reise
dit om vi blir i følge. Time vil show?
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