stortest: Vi tester 15 Varmeprodukter
Slik er teSten
utført
Produk tene er brukt over
en periode på nær mere to
måneder. Var metid er målt i
kjølerom der temperaturen
lå mellom 0 og 4 grader oC.
Bat teriene ble fulladet umid
delbart før test. Temperatu
ren ble målt med ELUSB1
temperatur log gere med to
minut ters inter vall. Log ger
ble plassert ved var meele
mentet på produk tene, og
i tillegg ble temperaturen i
kjølerommet log get samtidig.
Det te viste hvor mye varmere
det ble i produk tet og hvor
lenge var men holdt seg. Alle
log gere ble kalibrert før og
et ter testen.
Det var – med noen heder
lige unntak – av vik mellom
våre målinger og det produ
senten oppgir. Det te skyldes
sannsynlig vis at det er
temperaturen målt helt inntil
var metråden som oppgis. Når
log geren er stør re og lig ger i
området som var metrådene
skal var me opp, blir natur lig
vis var men spredt på stør re
flate og temperaturen lavere.
Vi fikk noe av vikende re
sultater på gjentat te målinger
og mellom målinger på ulike
ef fek ter. År saken til det te kan
være at bat teriene ikke er
helt identiske når det gjelder
ef fekt og hvordan de funge
rer. Det kan også være at små
for skjeller i den nøyak tige
plasseringen av tempera
tur log geren medfører ulike
målinger.

Hold
varmen!

Ingen liker å fryse på tur, og den gode nyheten er
at det aldri har vært lettere å holde seg varm enn
nå. Markedet flommer over av batteridrevne varmeproduter for så å si alle kroppsdeler.
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I

denne testen har vi hovedfokus
på produkter med batteridrevet
varme, og har derfor kun tatt
med én av de mange engangs
varmerne der du åpner plastpo
sen og lufttilgangen starter en kjemisk
reaksjon. Denne gir varme i noen timer,
så går varmeposen i søpla.
Det er et lite tan kekors at det nes
ten ikke finnes var meproduk ter for
hodet. Det skyldes nok at det er få som
opplever dette som et problem, fordi
kroppen lu rer deg. Hodet trenger jevn
temperatur for å fungere. Så hvis ho
det avkjøles, er kroppen raskt ute med
å redusere blodtilførselen til mind re
vik tige deler, som f.eks. hender og føt
ter. Du kjenner at hender og føtter blir
kalde, mens årsa ken ofte er at hodet
fungerer som en «åpen skorstein». Det
er der var metapet i rea liteten skjer.
Kanskje du skal gjøre en test neste
gang du fryser på beina: Legg en var
mepose inni lua og se om tærne tiner
opp igjen!
Var meproduk tene settes i gang når
du begynner å fryse. Da er det en stor
fordel om var men kan slås på og re
gu leres uten at du må ta av deg klær,
votter, støvler osv. Det er også en for

del om produk tene kan betjenes med
hansker el ler votter på.
Bruk var meproduk tene inn mot
huden og isoler på utsiden. Da fy rer
du ikke for krå ka. For eksempel er
var mevestene ideel le med et lag tynt
ullunder tøy under og isolasjonslag av
fleece, dun el ler lig nende utenpå.
Var meså ler med batteri er gjerne
tyk kere enn så len som sitter i støvelen
fra før av. Dette kan med føre at det blir
trangt rundt foten. At det er trangt i
støvlene, er en klassisk årsak til kalde
føtter, både fordi isolasjonslaget rundt
foten blir dårligere og fordi blodsirku
lasjonen i foten reduseres. Pass der for
på at det er romslig i støvelen, el lers vil
vinninga lett gå opp i spinninga.
Vær obs på at batteriene kan tappes
med 1–2 % pr. time hvis de står til kob
let, selv om de er skrudd av. Det beste
er å kople fra batteriene når de ikke
brukes og lade dem umiddelbart før
bruk.
I tillegg til bilder av produktene har
vi tatt med et thermofoto av hvert pro
dukt som viser hvor varmefeltene er
plassert i produktet. Jo hvitere, desto
varmere!

Slik HAr Vi MÅlt reSultAtet
Produk tet må gi nok var me på en flate som er stor nok til at det hjelper, og at du
unngår å fryse. Var men bør helst være reguler bar, slik at ef fek ten kan tilpasses
behovet. Det er vurdert som et pluss at produk tet gir var me i 6–8 timer på én
lading/ett bat terisett. Da har du var me som rekker for de fleste ak tiviteter, sam
tidig som bat teriløsningene er håndter bare.
Produk tet bør være solid og tåle bruk. Sær lig ut satt er ledninger og plug ger
som lett kan skades der som de er uhensiktsmessig konstruert. Vi har også
vurdert om produk tet er prak tisk ut for met for uteliv, og om det holder det som
loves i reklamen. Garanti ut over for bruker kjøpsloven trekker opp. I denne tes
ten er det gitt én samlet vurdering for hvert produkt, ikke delkarak terer.

22

Villmarksliv Januar 2016

Januar 2016 Villmarksliv

23

