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tEkniikkA ››
IndelB on italialainen val-

mistaja, joka on maailman 
johtavia hotelliminibaarien 

valmistajia. Se tekee myös ilmas-
tointilaitteita sekä jääkaappe-
ja erilaisiin liikkuviin välinei-
siin, kun matkailuajoneuvoihin, 
kuorma-autoihin ja huvivenei-
siin. Se toimittaa useille ajoneu-
vovalmistajille myös ensiasen-
nusjääkaapit. Erikoisuutena ovat 
puolestaan kellarijääkaapit viini-
en säilytykseen.

IndelB:n jääkaappien tekniik-
ka perustuu kompressoriin. SE-
COP BD Micro -kompressori 
mahdollistaa jääkaapin kompak-
tin koon. Tehonsa ansiosta se 
jäädyttää energiaa säästävästi. 

Testissä ollut TB15 on malli-
sarjan pienin, 15-litrainen ver-
sio. TB15 jääkaappi on varustettu 
LED-käyttökytkimillä ja elektro-
nisella termostaatilla. Käyttökyt-
kinten valikko on helposti hah-
motettavissa. Tehon säätöalueita 
on kaksi; taloudellisempi ”ECO” 
ja ”ITC”, jolla tehoja saadaan 
enemmän nopeampaan jäähdyt-
tämiseen. 

Testatun mallin hinta on 492 
euroa. Hinta kuulostaa aluksi 
korkealta, mutta kaapin käyttö-
tarkoitus on myös laaja, sillä te-
honsa puolesta TB15 on myös 
täysverinen pakastin, joka yltää 
aina 18 pakkasasteeseen asti ja 
mikä parasta, hyvin nopeasti.

Laite laitettiin päälle sisäti-
loissa, jossa lämpötila oli 21 as-
tetta. Jääkaapin sisälämpötila 

oli sama, koska se oli pidetty ta-
saisessa lämmössä yön yli kan-
si avoinna. TB15 saavutti 10 as-
teen lämpötilan 5 minuutissa. 
Nollaan lämpötila meni 9 mi-
nuutissa ja -10 astetta saavutet-
tiin 18 minuutin kuluttua. Huip-
pupakkanen, -18 astetta, saatiin 
aikaiseksi 28 minuutin kohdal-
la. Lämpötilalukemat on otettu 
laitteen omasta näytöstä. Niihin 
voi kuitenkin hyvin luottaa, sillä 
kun sisälle asennettiin hetkeksi 
kalibroitu digitaalinen mittari ja 
näytöllä olleen -18 asteen väittä-
mä oli -17,9 astetta.

Kompressorin käydessä täy-
dellä teholla äänenvoimakkuus 
on 50 senttimetrin päässä kom-
pressorista vain noin 52 desi-
beliä. Ääni on sen verran vai-
su, että jääkaappi voi olla hyvin 
samassa tilassa, jossa nuku-
taan. Kyseinen jääkaappi, tai 
paremminkin pakastin, sopii 
mainiosti monenlaisiin käyttö-
tarkoituksiin automatkailijan 
näkökulmasta katsellen. Se tuo 
tarvittaessa lisäkapasiteettia tai 
mahdollistaa mukavan pienen 
piknikin. Mukana tulee kanto-
hihna, joten kaapin voi vaikka 
ensin täyttää juomilla, asettaa 
haluttuun lämpötilaan ja ottaa 
mukaansa vaikka päiväksi ran-
nalle. Jos ajoneuvon oma pakas-
tin on täynnä, se antaa lisäkapa-
siteettia tai mahdollistaa vaikka 
marjojen pakastamisen saman 
tien, suoraan reissun päällä. c

IndelB TB15-jääkaappI

Hetkessä pakkasen puolelle
KYLmÄÄ. kahan maahantuoma IndelB TB15-jää-
kaappi herätti Camperin osastolla lahden Cara-
van-messuilla paljon huomiota. kaappi oli lehden 
messukyselyn pääpalkintona ja sitä testattiin pai-
kan päällä kaikki messupäivät. Testi jatkui lisäksi 
toimituksessa ja autokäytössä pari päivää messu-
jen jälkeen.

Vesa Riihinen (teksti ja kuvat)

mittausta lähdettiin tekemään tilanteessa, jossa kaapin 
sisälämpötila oli 21 astetta. Pakkasen puolelle päästiin alle 10 
minuutissa ja huippulukemiin (-18) 28 minuutissa. 

indeLB on erikoistunut liikkuvien välineiden jääkaappeihin. Pienin 
malli istahtaa mukavasti vaikka henkilöauton takapenkille.

Lahden messuiLLa testatti-
in Camperin osastolla indelB 
TB15 -jääkaappia kolme 
päivää. ainakin messutyönte-
kijöillä riitti jäävettä!

inDELB tB15

tilavuus: 15 litraa
paino: 8,2kg
ulkomitat:  
360 x 235 x 565 mm
tehontarve: 35W
Käyttöjännite: dC 12/24V
termostaatin säätöalue:  
+10 – -18C

Kompressori:  
SeCOp Bd Micro (Bd1,4F)
Kylmäaine: R134a
eristys: CFC vapaa  
polyuretaanivaahto
hinta: 492 €, Sis. kantohihnan
maahantuoja: Oy kaha ab


