ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ CAMPING
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιγραφή
Ύψος
Δείκτης R (1)
Άνεση (κατά τον ύπνο)
Αυξομείωση "σκληρότητας"
Διαστάσεις (ανάπτυξη)
Όγκος (σύμπτυξη)
Βάρος
Μεταφορά (backpack)
Επιπλέον απαιτήσεις
Αποθήκευση
Διαχρονικότητα (5)
Κόστος
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MATS
SELF-INFLATING
AIRPADS
Συμπαγές
Αυτοφούσκωτο
Αέρα (λεπτό)
0,5cm - 2,5cm
2,5cm - 10cm
2,5cm - 10cm
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υψηλή αξιολόγηση, συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες.
Μέτρια αξιολόγηση, συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες.
Χαμηλή αξιολόγηση, συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες.
Δεν υφίσταται, δεν απαιτείται.

AIRBEDS
Αέρα (χοντρό)
>10cm
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Τρόμπα




ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Ο δείκτης R δηλώνει την θερμική αντίσταση (thermal resistance) ενός στρώματος και
αναφέρεται από κορυφαίους - εξειδικευμένους κατασκευαστές.
Η τιμή κυμαίνεται (συνήθως) από 0,1 έως ~12 και όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο
καλύτερη "μόνωση" (μεταξύ εδάφους και υπνόσακου) προσφέρει.
Η αξιολόγηση προκύπτει από την σύγκριση κορυφαίων στρωμάτων από την εκάστοτε
κατηγορία.
Η αξιολόγηση αναφέρεται σε μονό στρώμα. Στην περίπτωση διπλού, υφίσταται το
φαινόμενο της "τραμπάλας", κοινώς όταν το ένα άτομο κινείται (γυρίζει πλευρό ή
στριφογυρίζει), επηρεάζεται - κινείται άμεσα και το άλλο άτομο (με ότι αυτό αρνητικά
συνεπάγεται ως προς την άνεση του δεύτερου).
Η αυξομείωση "σκληρότητας" μπορεί να επιτευχτεί με την αυξομείωση του αέρα εντός
του στρώματος.
Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης αυτοφούσκωτων στρωμάτων είναι ανεπτυγμένα,
με ανοικτή την βαλβίδα, σε οριζόντια θέση με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται ως προς
τον καταλαμβανόμενο χώρο.
Διαχρονικότητα - αξιοπιστία, υπό συνθήκες σκληρής μεταχείρισης (όχι όμως
κακομεταχείρισης).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Πολύ μαλακά στρώματα (π.χ. airbeds με κατ' επιλογή μειωμένη ποσότητα αέρα εντός) αντενδείκνυνται, για ορθοπεδικούς
λόγους.
Κατά την επιλογή ποιοτικού καλοκαιρινού στρώματος, ο δείκτης οφείλει να είναι <5, ενώ κατά την επιλογή χειμερινού
στρώματος, ο δείκτης οφείλει να είναι >5.
Ιδίως για τις περιπτώσεις πεζοπορίας - ορειβασίας και μετέπειτα κατασκήνωσης (άρα πλήρης εξοπλισμός σε 1 backpack), η
αγορά Airpad είναι (θεωρητικά) μονόδρομος.
Γενικότερα, στην περίπτωση ζευγαριών, για την αποφυγή του φαινομένου της "τραμπάλας" (κυρίως σε airbeds, αλλά και
airpads, self-inflating), προτείνεται (εάν και όταν ένα εκ των δύο ατόμων κάνει ανήσυχο ύπνο) η χρήση δύο μονών
στρωμάτων, ενωμένα - κολλημένα μεταξύ τους.
Η "ιδανική" τρόμπα (περιπτώσεις airbeds), θα πρέπει να λειτουργεί και με ρεύμα (220V AC) και με μπαταρία αυτοκινήτου /
μηχανής (12V DC).
Τρόμπες με απλές μπαταρίες δεν προτείνονται, διότι είναι "αδύναμες" και για περιορισμένες χρήσεις (ιδίως στις περιπτώσεις
στρωμάτων μεγάλου όγκου αέρα).
Τρόμπες με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν προτείνονται διότι: α΄) Οι μπαταρίες που φέρουν συνήθως δεν είναι
τυποποιημένου μεγέθους, συνεπώς όταν τείνουν προς την λήξη του χρόνου ζωής τους, δεν αντικαθίστανται εύκολα ή δεν
αντικαθίστανται καθόλου. β΄) Όταν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φθαρούν, οι περισσότερες τρόμπες που κυκλοφορούν
στην αγορά, δεν λειτουργούν (εναλλακτικά) απ' ευθείας με ρεύμα (220V ή 12V).
Σε όλα τα προαναφερθέντα περί τρόμπας, υπάρχουν εξαιρέσεις, για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα...
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