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TEST AF ZIBRO PETROLEUMSKAMINTEST AF ZIBRO PETROLEUMSKAMIN

Sund varme Sund varme 
i fortelteti forteltet



TEST AF UDSTYR

Sund varme i forteltet!

Anskaffelsesprisen på en petroleumskamin 

er noget højere end ved køb af en traditionel 

gasovn. Når det så er sagt, er alle ulemperne vist 

også lagt på bordet. Vi har testet to af Zibro’s 

petroliumskaminer på en af forårets campingture, 

og vi er rent ud sagt - imponerede!

På en af årets første campingture testede vi et par 
petroleumskaminer fra Zibro. En Zibro Turbo R50C, og en Zibro Laser 
SRE 156. 

Ovnene er bygget op over to forskellige forbrændingssystemer 
- Zibro’s Turboforbrændingssystem der er baseret på en traditionel 
væge og turboforbrændingskammer, samt Laser-systemet der er 
elektronisk styret og drives af en brændstofpumpe.

Zibro Kamin R50C - den uafhængige
Turbo-serien er en strålevarmekamin, og der er 4 forskellige 
modeller i serien. Varmen fra denne type minder om varmen fra den 
traditionelle gasovn - en let stikkende varme lige omkring ovnen.

En markant fordel for denne ovn er, at den ikke er afhængig af 
strømtilslutning. Den giver en god varme og er faktisk rigtig hyggelig 
at sidde og kigge på - der er nærmest »pejsestemning«.

Ovnen er dog en del mere omstændig at betjene end Laser-serien 
- dels skal man følge nogle bestemte procedurer ved opstart og 
slukning af ovnen, og dels skal man holde øje med forbrændingen og 
selv regulere hvis man vil hæve eller sænke temperaturen.

Zibro Kamin R50C

FORDELE:
• Virker uafhængig af tilslutning til strøm...
• Hyggelig pejsestemning...
• Lille og nem at placere...
• Minimal kondens i forbrændingsprocessen 

- man bliver fri for "våde fortelte"...

ULEMPER:
• Strålevarme kan virke “bidende”...
• Skal sidde forholdsvis tæt på ovnen for at 

“mærke varmen”...
• Kan lugte kraftigt af petroleum ved start og 

stop...
• Skal reguleres manuelt...
• Varmt oppe under teltdugen, fodkoldt ved 



Zibro Laser SRE 156

FORDELE:
• Termostatstyret varmeregulering...
• MEGET nem at betjene...
• 24-timers timerfunktion...
• Kan tilsluttes ugetimer...
• Bliver ikke varm i karossen...
• Minimal kondens i forbrændingsprocessen...
• Varmen cirkuleres ud i teltet/rummet...
• Billig i drift - selvjusterende...

ULEMPER:
• Skal tilsluttes 220V strøm for at virke...
• Er dyr i anskaffelse...

Den mindste og billigste
Turbo R50C er den mindste og den billigste kamin. I 
kampagneperioder sælges ovnen til 1.995 kr. så hold øje med 
reklamerne fra det lokale byggemarked.

Selv om ovnen er Zibro’s mindste, kan den alligevel opvarme mellem 
10 og 50 kvm. I testen havde vi placeret ovnen tæt på siddegruppen i 
det ca. 13 kvm. store fortelt for rigtigt at kunne mærke varmen. 
Alligevel opstod det velkendte problem ved strålevarme - der bliver 
meget varmt omkring varmekilden, og varmen når ikke rigtig rundt i 
teltet, men har tendens til at lægge sig oppe under teltdugen.

Zibro Laser SRE 156 - den bekvemmelige
Med Zibros noget dyrere Laser-serie får man en helt anden type 
kamin. Kaminen skal tilsluttes 220V for at fungere - strømmen skal 
bruges til at drive brændstofpumpen, ventilatoren og til den øvrige 
elektronik og drives på 32 Watt.

Kaminen opvarmer efter konvektions-princippet hvor den kolde luft 
trækkes ind omkring brændkammeret og sendes ud igen - opvarmet.

Kapaciteten på Laser-kaminen er 600 Watt højere end på R50C, men 
p.g.a. konvektions-princippet virker det som om den leverer mere 
varme. Man fornemmer heller ikke »stikkene« fra kaminen da varmen 
cirkuleres ud i rummet.

Vi placerede Laser-kaminen væk fra siddegruppen, og indstillede 
termostaten til 20 grader - og her blev temperaturen. Selv om vi 
sad i modsatte ende af teltet, kunne varmen sagtens mærkes p.g.a. 
cirkulationen fra blæseren.

Varmt fortelt fra morgenstunden
Ulempen ved afhængigheden af 220V tilslutning opvejes i høj grad af 
de bekvemmelige funktioner Laser-serien er udstyret med. 

Den intelligente timer starter kaminen op så den har nået idealtem-
peraturen til det valgte tidspunkt. Dermed kan forteltet være varmet 
op inden du vil ud og nyde morgen krydderen.

Vi fi k stor glæde af denne funktion - der var dejlig varmt i forteltet 
når vi åbnede døren fra campingvognen - en øvelse som ellers plejer 
at kræve sin mand og en dyb indånding.



Legende let at betjene
Kaminen er nem at betjene. Efter opstilling og indstilling af kaminen 
skal der faktisk kun trykkes på én knap for at sætte kaminen igang. 
Lige så nemt er det at justere termostaten. Al betjening foregår via 
betjeningspanelet på toppen af kaminen der tillige er udstyret med 
børnesikring.

For børnefamilien er denne kamin idéel da den ikke bliver varm i 
»karossen« som på Turbo-serien. Og så er det jo også en fordel, at 
selv ungerne kan fi nde ud af at tænde den.

I kampagneperioder kan man købe kaminen 500 kr. billigere - nemlig 
til 3.995 kr.

Penge sparet i det lange løb...
For campister kan der i det lange løb være mange penge at spare. 
Godt nok er anskaffelsesprisen højere end ved en gasovn, men hen 
over tiden spares der en del på brændstoffet og det faktum, at ka-
minen har en noget længere levetid end en gasovn.

Også forteltet har godt af en petroleumsovn. Det »damper« ikke 
af kondensvand da der stort set ikke udskilles vand i forbrænding-
sprocessen på en petroleumsovn. Ved gasovnen udskiller en 11 kg's 
gasfl aske ca. 16,5 liter vand, og det optages i telt og indbo!

Fyld Zibro Plus på kaminen og udvid garantien
Køber man en 20 liter petroleum til 249,- kr. af mærket Zibro Plus, 
sparer man samtidig sammen til en udvidelse af garantien. 

På bagsiden af hver dunk er der et »point-mærke«. Når man har 
samlet og indsendt 5 mærker til importøren, kvitteres der med endnu 
et års garanti på ovnen - blot den eksisterende garanti endnu ikke er 
udløbet. Med denne ordning kan garantien forlænges op til 10 år.

Jo - importøren PVG Scandinavia i Haderslev tror på deres produkter, 
og vi synes at det er med rette.

Billedet øverst: På Laser-pejsen skal man kun trykke på én knap for at tænde for varmen. 
Regulering foregår via termostaten.

Billedet nederst: Per Højgaard fra Campingland.dk viser, at påfyldningen af petroleum er 
en let opgave. Ved to lette tryk pumpes olien ned i tanken, og på indikatoren ses det hvornår 
tanken er fuld.



PRODUKTPROGRAM:

Turbo R50C
Vejl. pris kr. 2.495,-

Turbo R55C
Vejl. pris kr. 2.995,-

Turbo R125E
Vejl. pris kr. 3.595,-

Turbo R140E
Vejl. pris kr. 3.995,-

Laser SRE 156
Vejl. pris kr. 4.495,-

Laser SRE 166
Vejl. pris kr. 5.995,-

Laser SRE 176
Vejl. pris kr. 6.495,-

Laser SRE 186
Vejl. pris kr. 6.995,-

Laser SRE 260
Vejl. pris kr. 8.995,-

SÆLGES OGSÅ TIL
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KAMPAGNEPRIS!

KAMPAGNEPRIS!

Kampagnepriser!
Turbo R50C og Laser SRE 156 sælges i 

kampagneperioder til nedsat pris. Ved disse 
kampagner fratrækkes 500 kr. fra den 

vejledende udsalgspris.

Hold øje med reklamerne fra det lokale 
byggemarked
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KAMPAGNEPRIS!

KAMPAGNEPRIS!

Til de viste modeller kan der købes forskelligartet ekstraudstyr: Uge-timer, el-pumpe, beskyttelsesovertræk m.m.


