
Verbetering koeling Koelkast (RM 200 B) Eribelle 1988.

Woord vooraf:
Als je niet zeker van je zaak bent begin dan niet aan het veranderen van de koeling van de koelkast.
Als je de koelkast uit de caravan haalt zal je de gastoevoer van de koelkast moeten loskoppelen en
later weer aankoppelen, dit is een secuur klusje en moet perfect gebeuren. Hierna moet de
koppeling op gaslekkage gecontroleerd worden.
Voor je begint sluit alle gaskranen (op de gasfles en in het keukenkastje).

Waarom heb ik de aanpassingen gemaakt?
De koelkast werkt best goed maar ik kreeg sterk de indruk dat de warmte die de koelkast produceert
niet goed achter de koelkast weg kon. Het gascomfort was warm en ook het keukenkastje werd
warm.
Het is bij elke koelkast belangrijk dat hij zijn warmte goed kwijt kan en dat geldt zeker voor een
absorptiekoelkast zoals deze in caravans en campers worden gebruikt.
Na bestudering van de gebruiksaanwijzing van de RM 200 B en documentatie van Dometic
koelkasten kwam ik tot de conclusie dat met name het afvoerrooster voor de warme lucht aan de
zijkant van de caravan niet juist is geplaatst. Dit rooster had achter de koelkast in de achterwand
moeten zitten. De koeling van de koelkast werkt door middel van natuurlijke ventilatie, de
koelribben van de koelkast wordt warm, de warme lucht gaat naar boven, de benodigde verse lucht
wordt verkregen via het rooster in de bodem van de caravan onder de koelkast (schoorsteen effect).
De warme lucht kan niet makkelijk naar het afvoerrooster stromen omdat de lucht een bocht moet
maken, tevens zit het rooster iets te laag zodat zich warme lucht ophoopt onder de kookplaat.
Deze constructie vindt ik voor verbetering vatbaar.

Ik heb drie aanpassingen gemaakt:
1. een ventilator met thermostaat achter op de koelkast gemonteerd om de luchtstroom te

bevorderen
2. een aluminium lucht geleidingsplaat geplaatst zodat de warme lucht makkelijker naar het

afvoerrooster stroomt en de warme lucht zich niet ophoopt onder de kookplaat
3. een trespa plaatje gemonteerd zodat ik het afvoerrooster makkelijk kan demonteren en

monteren als dat nodig is. (tip van Alex Sizoo).

Beschrijving van de werkzaamheden.
Allereerst heb ik de koelkast gedemonteerd. Het bruine paneel waar
alle knoppen op zitten wordt eerst gedemonteerd. Trek de knoppen los
en verwijder alle schroeven. Daarna kan het recht naar beneden
worden getrokken en schuin weg gehaald worden. Het is handig om
eerst de deur van de koelkast te verwijderen. De koelkast zit in mijn
Eribelle vast met 4 schroeven in de rechter wand, deze zijn te bereiken
via het keukenkastje, 3 schroeven in de stijl en 1 schroef waar de
beugel van de gaspijp mee vast zit
(bij zwarte strepen op de foto).

Aan de linkerkant zit een
aluminium plaatje aan de koelkast
vast, dit plaatje zit aan de wand van
de caravan vast ter hoogte van het
afvoerooster. Het afvoerrooster
moet dus worden gedemonteerd.
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De schoorsteen moet ook los genomen worden, deze zit met 4 schroeven aan de achterkant van de
caravan vast.
Nu kan de koelkast iets uit het keukenblok worden getrokken, ga zo ver totdat je de wartel van de
gasbuis aan de gaskraan kan los schroeven (zit bij de zwarte streep, de gasbuis is hier al los
genomen en dus niet zichtbaar). Draai de moer
van de ontsteekknop los zodat je iets meer ruimte
voor het losnemen van de gasbuis krijgt. Neem de
gasbuis voorzichtig, zonder de pakking ring te
beschadigen, los. 
Nu kan de koelkast geheel uit het keukenblok
worden weggenomen. Houdt de losse gasbuis en
de elektra snoeren aan de achterkant in de gaten
zodat je niets beschadigd.

Aan de achterkant van de koelkast heb ik een
ventilator met thermostaat gemonteerd. Deze set
(imitatie van Dometic) heb ik bij een
caravandealer in de achterhoek gekocht maar zijn
elders ook verkrijgbaar. De thermostaat schakelt
in bij een temperatuur van 55 graden celsius. Deze
thermostaat wordt op een buis bij de koelribben
achterop de koelkast gemonteerd. Ik heb een
klemmetje gemaakt van fosfor brons (veert goed)
waarop ik de thermostaat heb vastgeschroefd
tussen de thermostaat en de klem heb ik warmte
geleidings pasta gebruikt, deze paste wordt o.a. bij
ventilatoren van PC's gebruikt.

De ventilator heb ik aan een strip aluminium
bevestigd met een stuk schuimrubber er tussen om
te voorkomen dat er resonanties optreden als de
ventilator draait.
De aluminium strip wordt achter de koelkast
geschroefd, tussen de strip en de koelkast is ook
een stukje schuimrubber geplakt.

Links is afbeelding van het geheel te zien.
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Omdat ik de mogelijkheid wil hebben om de
ventilator ook met de hand uit te schakelen en hem
ook op een laag toerental wil kunnen laten draaien
heb ik een schakelaar met een
voorschakelweertstand ingebouwd. De schakelaar
heeft 3 standen nl: uit, laag toeren en hoog toeren.
De afbeelding laat zien hoe de schakelaar is
geplaatst.

Links is te zien hoe de bedrading
loopt. Het is belangrijk dat de
bedrading niet tegen de hete
warmtewisselaar van de koelkast
komt. Het schema staat aan het
eind van de beschrijving.

Voordat de koelkast ingebouwd
kan worden moet de warmte
geleidingsplaat gemonteerd. Ik heb
een stuk dun aluminium gekozen
dat makkelijk te buigen is en bijna
niets weegt (schopplaat van een
doe het zelf hordeur).

Op de onderstaande foto is te zien hoe de plaat is gebogen en ook is te zien hoe de plaat is geplaatst.
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De montage van de koelkast gaat in omgekeerde volgorde van de demontage. Let bij het monteren
op de gasbuis en de snoeren. Monteer de gasbuis weer aan de kraan en controleer deze gelijk op
gasdichtheid. Dit kan met zeepsop (afwasmiddel met relatief weinig water) er mogen absoluut geen
bellen worden gevormd als de koppeling met sop wordt ingesmeerd. Als zich bellen vormen dan is
er een lek. (de gaskraan op de gasfles en in het keukenkastje moeten dan uiteraard open staan)
Controleer NOOIT met een vlam op gasdichtheid dit is levensgevaarlijk!!
Bij twijfel, laat de controle bij een dealer uitvoeren.

Leg nu het glas of steenwol weer op z'n plaats, dit mag absoluut niet boven de warmtewisselaar van
de koelkast liggen. Schuif nu de koelkast op z'n plaats. 
De gaten in de koelkast vinden waar deze mee vast zit aan het keukenkastje is een lastige klus, ik
moest de koelkast daar iets voor optillen doe dit secuur zodat je geen nieuwe gaten in de koelkast
maakt met de schroeven.

Op de foto links is te zien hoe een en ander er uit
ziet na het
plaatsen van de
koelkast.
Het monteren
van het plaatje
trespa spreekt
voor zich (denk
ik).

In het plaatje trespa heb ik 8 gaatjes gemaakt (3,2mm) en
er M4 schroefdraad in getapt t.b.v. Het monteren van het
rooster. Als afdichting heb ik celrubber gebruikt wat ook
gebruikt wordt bij het plaatsen van dubbele beglazing. De
schroefjes zijn van rvs M4 x 8.

Rest nog het boren van een gat (minimaal 10 mm i.v.m. de montage van de frontplaat) voor de
nieuwe schakelaar in de frontplaat en het monteren van deze plaat. Gebruik hiervoor geen
spiraalboor, deze gaat happen en veroorzaakt lelijke wonden, maar een speciale boor om gaten in
dunne metaalplaat te maken.
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De elektrische spanning die nodig is voor de ventilator (12V gelijkspanning) betrek ik van de
“omvormer” die in de caravan zit en gebruikt wordt voor de waterpomp.
Als de schakelaar “s” in stand 1 staat draait de ventilator niet, in stand 2 draait de ventilator
langzaam en in stand 3 op volle snelheid. Dit gebeurd alleen als de temperatuur bij de termostaat is
opgelopen tot 55° of hoger. 

De waarde van de vooschakelweerstand is afhankelijk van de gebruikte ventilator.
Proefondervindelijk kwam ik op een waarde van 39 Ohm uit om de ventilator langzaam te laten
draaien bij andere ventilatoren kan deze waarde hoger of lager uit vallen. De door mij gebruikte
ventilator gebruikt 200 mA zonder voorschakelweerstan en ongeveer 100 mA als de
voorschakelweerstand is ingeschakeld.

Eerste ervaring.
Nadat de koelkast een tijdje in bedrijf was ging de ventilator draaien. De kookplaat werd minder
warm dan voor de modificatie. De lucht bij het afvoerrooster was warmer dan voorheen hetgeen
betekend dat er meer warmt wordt afgevoerd dan voor de modificatie.
Tijdens de vakantie wanneer de koelkast gedurende dagen achtereen zal aan staan kan ik pas echt
vast stellen of de warmte afvoer beter werkt maar de eerste test verliep bevredigend.

Op de volgende pagina heb ik de inbouwmaten van de RM200 B geplaatst zoals die in de
gebruikershandleiding te vinden zijn.

Jan Willem de Ridder
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