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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A „lakóautózás”, kempingezés, hajózás hódolóinak közös jellemzője a szabadság és
függetlenség iránti szerelem. Ezért is van a többségük útközben is bőségesen felszerelkezve
étel- és italkészletekkel – melyet természetesen célszerű jól behűteni. Igenám, de hogyan
lehet végig az úton frissen tartani az enni- és innivalót?
A járművekben használandő hűtőeszközökből a Dometic kínálja a legszélesebb választékot:
csendes abszorpciós hűtőszekrényeink, nagy teljesítményű, mélyhűtő rekesszel is felszerelt
kompresszoros készülékeink szabadonálló kivitelben vagy elegánsan a konyhaszekrény
vonalába simulva számos kialakításban, méretben, árfekvésben kaphatók, az egyszerűbb
kivitelektől a prémiumkategóriás modellekig, ugyanazt a kényelmet nyújtva, mint az
otthoni hűtőszekrények.

A BŐSÉG ZAVARA?
SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK
A VÁLASZTÁSHOZ …
Hirtelen nem is tudja, mi alapján válasszon? Vásárlási útmutatónk
segít Önnek megtalálni az igényeinek leginkább megfelelő hűtőkészüléket.
Teljes kínálatunkat megtalálja a
dometic.com oldalon.

ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI
A VÁSÁRLÁS ELŐTT?
Minden igénynek egyidejűleg megfelelő, „mindentudó” hűtő nem
létezik. Minden hűtéstechnikai megoldásnak megvan a maga előnye
és hátránya. Mielőtt döntene, érdemes több tényezőt is számításba
vennie. Hogy milyen hűtőre esik a választása, az nem csupán a jármű
típusától és méretétől függ, hanem attól is, hogy milyen úticélokat
tűz ki maga elé, illetve hogy útközben hány éhes szájat kell etetni.
Mielőtt belevágna a vásárlásba, érdemes közelebbről megismerkednie a hűtés működési elveivel és a rendelkezésre álló technológiai megoldásokkal.

HÁLÓZATRÓL TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSHEZ
(230 V VAGY 100 – 240 V VÁLTÓÁRAM)
12 VAGY 24 V AKKUMULÁTORRÓL TÖRTÉNŐ
ÜZEMELTETÉSHEZ

A HŰTÉS MŰKÖDÉSE
GÁZÜZEMŰ HŰTÉS

SZOLÁR ÜZEMMÓDRA ALKALMAS

TÖKÉLETESEN CSENDES
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A legtöbb hűtőszekrény azon a fizikai törvényen alapul, hogy ha
egy folyékony anyagot légnemű halmazállapotúvá (gázzá) alakítunk
(elpárologtatunk), az hőt von el a környezetétől (jelen esetben a
hűtőtérből). Ugyanezen a jelenségen alapul a szervezetünk hűtése
izzadás közben. Az izzadság elpárolog a bőr felszínéről, ami hőleadással jár.
A halmazállapotváltozás a hűtési technológiától függően különbözőképpen idézhető elő. Az abszorpciós hűtőszekrények hőforrást
(gázt vagy elektromos áramot) használnak a hűtőhatás létrehozásához. A kompresszoros hűtőszekrények elektromotoros szivattyú
segítségével hűtőközeget keringetnek a rendszerben.

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

Kompressortechnik

HŰTÉS HŐ SEGÍTSÉGÉVEL
HOGY MŰKÖDIK AZ ABSZORPCIÓS HŰTÉS

HŰTÉS ELEKTROMOS SZIVATTYÚVAL
HOGY MŰKÖDIK A KOMPRESSZOROS HŰTÉS

Absorbertechnik

elnyelető
Absorber

gáz halmazállapot
gasförmig

kondenzátor
Kondensator

Kondensator elpárologtató
Verdampfer
kondenzátor

Boiler
fűtőpatron

Vorratsbehälter
Tárolótartály
(hűtőtér)

A fűtőpatron felmelegíti a koncentrált ammóniaoldatot, amely
gőzként halad tovább. A nyomás alatt álló ammóniagáz cseppfolyóssá alakul a kondenzátorban. A cseppfolyós ammónia a hidrogén
hozzáadásától elpárolog, és hőt von el a hűtőtérből. Az ammóniagáz
ezután az elnyeletőbe jut, ahol visszaabszorbeálódik gyenge ammóniaoldattá. Végül a telítetté váló oldat visszaáramlik a fűtőegységhez,
ahol elölről kezdődik a teljes folyamat.

flüssig
folyadék

szárító
Trockner

Kapillarrohr
kapilláriscső

Verdampfer
elpárologtató

Kompressor
kompresszor

A kompresszoros készülékek olyan folyékony hűtőközeget keringtetnek, amely az elpárologtatóban gáz halmazállapotúvá alakul. A párolgás hőt von el a hűtőegység belsejéből, ezért a hőmérséklet csökken.
A kompresszor beszívja a hűtőközeget, összesűríti, és továbbítja a
kondenzátornak. Itt az elnyelt hő a légkörbe jut. A hűtőközeg visszaalakul cseppfolyóssá, és a elpárologtatóba áramlik, ahonnan újraindul
a ciklus.
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ABSZORPCIÓS VAGY
KOMPRESSZOROS HŰTŐK
MELYIK AZ ÖN SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB HŰTÉSI TECHNOLÓGIA?
Nézzük meg közelebbről az egyes rendszerek jellemzőit, előnyeit és korlátait! Ez az áttekintés automatikusan meg fogja mutatni
az Önnek legmegfelelőbb hűtési technológiát és az Önnek legmegfelelőbb hűtőszekrényt.

ABSZORPCIÓS
HŰTŐSZEKRÉNYEK
HANGTALAN HŰTÉS HÁROMFÉLE
ENERGIAFORRÁSRÓL
Az abszorpciós hűtőszekrények teljesen hangtalanul működnek,
így akár a hálóhely közelében is helyet kaphatnak, nem fogják alvás
közben zavarni. Mindemellett energiaellátás szempontjából is maximális függetlenséget nyújtanak Önnek.. Egyaránt működnek elektromos hálózatról, akkumulátorról, sőt – a kempingezés hódolóinak
örömére – PB gázról is. A Dometic AES jelölésű, azaz automatikus
energiaforrás-kiválasztó rendszerrel felszerelt hűtőszekrényei napelemről is működtethetők.
Előnyükre írható az is, hogy közmondásosan megbízhatóak és hos�szú élettartam jellemzi őket. A fűtőpatront leszámítva gyakorlatilag
nem igényelnek karbantartást. Végül meg kell említeni a jól rendszerezett belső kialakítást is, amely számos olyan kényelmi funkcióval
rendelkezik, mint az Ön otthoni hűtőszekrénye.

12 V

230 V
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PB GÁZ

CSENDES

ELŐNYÖK
• Hangtalan hűtés – ágy közelében is működtethető
•	Hűtés háromféle energiaforrásról: PB gázról, 12 / 24 V-os
akkumulátorról, 230 V-os vezetékes hálózatról*
• Kopásálló és nem igényel karbantartást
• Rendkívül megbízható és hosszú élettartamú

HÁTRÁNYOK
• Több energiát fogyaszt, mint a kompresszoros hűtők
•	Nem alkalmas +32 °C-nál magasabb, szélsőséges környezeti
hőmérsékleti körülmények közti használatra (sivatag,
trópusok**) – kivéve az új 10-es sorozatot, lásd 18. oldal
•	A gázzal történő üzemeltetés kompon és hajókon nem
megengedett
• 5 – 6°-nagyobb dőlésszögben nem működik hatékonyan
* Az AES hűtőszekrények napelemről történő működésre is alkalmasak
** Tipp: Az abszorpciós hűtőszekrények teljesítménye ventilátor használatával javítható.
A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

KOMPRESSZOROS
HŰTŐSZEKRÉNYEK
RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY – ELSŐDLEGES
VÁLASZTÁS A NAPIMÁDÓK SZÁMÁRA
A kompresszoros hűtőszekrények minden körülmények között tartják a hideget – még trópusi melegben, +40 °C fölött és dőlt helyzetben is (pl. meredek utakon vagy hajókon). A külső hőmérséklettől függetlenül működnek, minden mobil alkalmazási formában a
legnagyobb hűtőteljesítményt nyújtják, miközben energiafelvételük
igen alacsony. A Dometic kompresszoros hűtőszekrények 12 vagy
24 V akkumulátorról egyaránt használhatók – megfelelő hálózati
adapterrel (ld. 54. oldal) pedig vezetékes hálózatról is
Mindezen túl mélyhűtésre is alkalmasak −18 °C-ig, így a fagylaltok,
a grillezésre szánt húsok vagy halak tökéletes körülmények között
tarthatók. A napimádók értékelni fogják, hogy a kompresszoros hűtőszekrények napelemről történő működésre is elő vannak készítve.

ELŐNYÖK

12 / 24 V

100 – 240 V
(CRX 140)

•	Kiváló hűtőteljesítmény extrém környezeti hőmérséklet esetén is
• Hűtés és fagyasztás −18 °C-ig
•	12 / 24 V akkumulátorról (megfelelő adapterrel
100 – 240 V hálózati áramról) működik
• Minimális áramfelvétel
•	Dőlt helyzetben is ugyanúgy működik (meredek utakon/
lejtőkön, hajókon, stb.)
• Önellátó, napelemes működésre kész

HÁTRÁNYOK

TIPP
FELKÉSZÜLTEN
A TRÓPUSOKRA
Szívesen utazgat
sivatagos vagy trópusi
vidékeken? A Dometic
kompresszoros hűtőszekrények mélyhűtő
funkciója +40 °C fölötti
külső hőmérséklet
esetén is megbízhatóan
működik!

•	Energiaforrás szempontjából kevésbé független – PB gázzal
nem működik
• Csendes, de nem hangtalan (a kompresszor halkan búg)
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PONTOSAN MIT IS KERES?
Szabadonálló hűtőszekrényt az elősátorba vagy egy készüléket,
amely szépen beilleszthető a konyhabútorba? Helytakarékos
hűtési megoldásra van szüksége a camperben (lakhatóvá alakított
furgonban) vagy a hajón? Vagy inkább egy hatalmas hűtőszekrényt
szeretne tágas fagyasztórekesszel, amely jó szolgálatot tesz a család
és a barátok számára, amíg úton vannak?
Íme egy kis inspiráció …

SZABADONÁLLÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK

BEÉPÍTETT HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Bárhol elhelyezhetők – elősátorban, sátorban, akár az ágy közelében is
• Hangtalan abszorpciós hűtés
• Háromféle energiaforrás a maximális rugalmasság és önállóság érdekében

• Széles választék abszorpciós és kompresszoros hűtőszekrényekből
lakókocsik és lakóautók számára
• Nagy teljesítményű kompresszoros hűtőszekrények jachtra és hajóra
• Helytakarékos, felülnyíló hűtők szűkös helyekre

Lásd a 27. oldalon

Lásd a 16 – 26. oldalon
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

FIÓKSZERŰEN NYÍLÓ
(KIHÚZHATÓ) HŰTŐSZEKRÉNYEK
• Kényelmesen hozzáférhet a hűtő tartalmához
• Két modell kivehető fagyasztórekesszel
• Kompakt kihúzható hűtőfiókok, amelyek hűtőrekesszé alakítják
az egyébként kihasználatlan tárolóhelyet
Lásd a 28. oldalon

HŰTŐEGYSÉGEK
• Okos megoldások révén egyedi hűtőtér
• Komponensek széles választéka (hűtőegységek, kondenzátorok,
elpárologtatók)
• Házilagos beszerelésre is ideális

Lásd a 29 – 33. oldalon
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HŰTŐSZEKRÉNY
VAGY HŰTŐLÁDA?
A hűtőszekrények az otthoni kényelmet kínálják Önnek: mindent
rendezetten, könnyen hozzáférhetően tárolhat. Hátrányukra írható,
hogy ajtónyitáskor kiömlik és lefelé áramlik a hideg levegő, mivel az
nehezebb a környező levegőnél. Gyakori ajtónyitás esetén (pl. ha gyerekkel utazunk), a hűtőszekrény csak fokozott energiafelhasználással
tudja fenntartani a beállított hőmérsékletet, vagyis sokat fogyaszt.
A hűtőláda ezzel szemben az otthoni fagyasztóládához hasonlóan
felülről nyílik. Ennek köszönhetően a hideg levegő a fedél nyitásakor
is a beltérben marad.
Javaslatunk: Kombinálja egymással a kettőt és csak az előnyöket
élvezze – a hűtőszekrényét, amelyhez kényelmesen hozzáférhet és a
hűtőládáét, amelyben útközben is kéznél tarthatja az italokat és egyéb
finomságokat.
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VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

Ó
VÁSÁRLÁSI ÚTMUTAT
HŰTŐLÁDÁKHOZ
ÉHEZ ILLŐ HŰTŐLÁDÁT

TALÁLJA MEG A JÁRMŰV

Szeretné megtalálni a megfelelő hűtőládát?
Szerezze be a Dometic hűtőládákról szóló vásárlási útmutatónkat!

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

LPG

12 V

230 V

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
AZ ENERGIAELLÁTÁSRÓL
MILYEN ÜZEMMÓDOT VÁLASZT AZ AES RENDSZER NÉLKÜLEM?

MIT A TEENDŐ, HA KIALSZIK A GÁZLÁNG?

	
Az automatikus energiaforrás-kiválasztó rendszer (AES)
mindig a vezetékes hálózatot részesíti előnyben, ha az
rendelkezésre áll. A prioritási sorrendben ezt követi a gáz.
Ennek oka, hogy kíméljük a fedélzeti energia-tartalékokat
(akkumulátor, PB gáz) a minél hosszabb ideig fenntartható
energia-önellátás érdekében. 12 V-os üzemre a hűtő csak
útközben kapcsol át, amikor jár a motor így az akkumulátort
a jármű generátora tölteni tudja. Valamennyi AES modell
lehetőséget biztosít az energiaforrás kézi kiválasztására. Ha
úgy kívánja, a Nap energiáját is használhatja hűtésre.

	
Minden MES és AES hűtőszekrény fel van szerelve egy
elektronikus gyújtóval, amely automatikusan újra begyújtja
a kialudt lángot. Önnek nem is kell tennie semmit – kivéve
persze, ha kiürült a gázpalack. A palack töltési szintjét
könnyen tudja ellenőizni a Dometic Gas Checker gázszint
ellenőrző készülékkel.
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Gyakran
ismételt
kérdések

MENNYI IDEIG TART KI A GÁZPALACK, HA A HŰTŐSZEKRÉNY
GÁZZAL MŰKÖDIK?
	Egy közepes méretű abszorpciós hűtőszekrény átlagos napi
fogyasztása 250 g gáz (nagyobb készülék esetén nagyjából
380 g-mal lehet számolni). Egy 10 literes fagyasztórekesszel
rendelkező 100 literes modell a nyaralás egy hete alatt nagyjából 3 kg PB gázt használ el. Vagyis ha két darab 11 kg-os
palackkal indul útnak, az elegendő lesz főzésre és hűtésre az
utazás teljes időtartama során.
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MIT TEGYEK, HA TILOS A GÁZ HASZNÁLATA – PL. KOMPON?
	
Abszorpciós hűtőszekrényét 12 V-os akkumulátorról csak
nagyon rövid átkeléseknél tudja használni. Egyébként azt
kockáztatja, hogy az akkuőr megszakítja az áramellátást és
kiolvad a hűtőben a fagylalt.
Lehetséges alternatívák:
1	Romlandó élelmiszert csak a nyaralás helyszínére
érkezve vásároljon.
2 Érdeklődje meg a komp-üzemeltetőtől, hogy tud-e
csatlakozni vezetékes elektromos hálózatra és foglalja
is le.
3 Válasszon kompresszoros hűtőszekrényt.
4	A romlandó élelmiszert tárolja kompresszoros
hűtőládában.

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

TIPP
A Dometic CoolMatic CRX 140 a világ
bármely jármű- akkumulátoráról vagy
vezetékes elektromos hálózatáról
üzemeltethető, mivel a 12 / 24 V-os
és 100 – 240 V-os csatlakozás az
alapfelszereltség része!

NAPENERGIÁVAL IS MŰKÖDTETHETEM A HŰTŐSZEKRÉNYT?

A KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNYT AZ OTTHONI HÁLÓZATI
CSATLAKOZÓ ALJZATRÓL IS TUDOM HASZNÁLNI?

	
Igen. Valamennyi kompresszoros Dometic hűtőszekrény
alkalmas napelemmel történő használatra. Ez a környezetbarát választási lehetőséget az automatikus energiaforrás-kiválasztó rendszerrel (AES) felszerelt abszorpciós Dometic
hűtőszekrények is biztosítják.

	A legtöbb Dometic kompresszoros hűtőszekrény 12 / 24 V-os
csatlakozóval van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy mindkét
fajta járműakkumulátorról (egyenáram) működtethető,
vezetékes elektromos hálózatról (váltóáram) azonban nem.
A vezetékes hálózatra való csatlakozáshoz külön adapter
szükséges (ld. 54. oldal).
Az alábbi Dometic adapterek közül választhat:
• 230 V-os váltóáramú vezetékes hálózat esetén: EPS 100
•110 – 240 V-os váltóáramú vezetékes hálózat esetén:
MPS 35 / MPS 50 / MPS 80
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HOGYAN TUDOM KIVÁLASZTANI AZ ENERGIAFORRÁST
AZ ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNYHEZ?
	Ez a modelltől függ. Néhány Dometic abszorpciós hűtőszekrényen kézzel választhatja ki az áramforrást (MES), más
hűtőszekrények teljesen automatikusan is el tudják végezni
ezt a feladatot Ön helyett (AES).

AES RENDSZER

MES RENDSZER

(AES – automatikus energiaforrás-kiválasztó)

(MES – kézi energiaforrás-kiválasztás)

ELEMES
GYÚJTÁSRENDSZER

•	Automatikusan kiválasztja a
leghatékonyabb energiaforrást
•	Kevesebb gázt fogyaszt, mivel nincs
készenléti („stand by”) üzemmódja
•	Az energiaforrás kézi kiválasztása
is lehetséges
•	Hőmérséklet-szabályzás termosztáttal
minden energiafajta esetében
•	S+ szolár bemenet 12 V-os napelemes
áramforrásról történő működtetés esetére
•	Alapfelszereltség a 10-es sorozat minden
modelljénél

•	Kézi energiaforrás-kiválasztás
•	Kevesebb gázt fogyaszt, mivel nincs
készenléti („stand by”) üzemmódja
•	A kialudt lángot az elektronika újra
begyújtja
•	Hőmérséklet-szabályzás termosztáttal
minden energiafajta esetében

•	Gázgyújtás elemről működő gyújtással
•	Automatikusan megszakítja a gázellátást,
ha kialszik a láng
•	Hőmérséklet-szabályzás termosztáttal
gáz és 230 V-os üzemmód esetén
•	Gáz galvanométer biztosítja a gázüzem
kényelmes ellenőrzését
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

KEMPINGEZÉS A HIDEG ÉVSZAKBAN

MIK A TÉLI TAKARÓ
ELŐNYEI?
A téli takaró hideg időben védi hűtőszekrényének hűtőegységét,
hogy az teljes hűtőteljesítménnyel tudjon működni. A téli takaró
egyben megakadályozza, hogy hideg levegő áramoljon a járműbe.
A Dometic testreszabott téli takarókat kínál az egy- és kétajtós
abszorpciós hűtőszekrényekhez. A takarók mérete megegyezik
szellőzőrácsaink méretével. Amint beköszönt a téli kempingszezon,
egyszerűen rögzítse a helyükre őket.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK
Hogy lehet a hűtőszekrényből kihozni a legjobb teljesítményt?
• Hűtse elő az élelmiszert vezetékes hálózatról vagy az otthoni hűtőszekrényben
• Kerülje a gyakori ajtónyitást
•	Gondoskodjon megfelelő szellőzésről (pl. helyezzen ventilátort az abszorpciós
hűtőszekrény hátuljára)
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BEÉPÍTETT HŰTŐSZEKRÉNYEK
Beépített hűtőszekrényt keres – olyat, amely elegánsan illeszkedik a
lakóautó, camper vagy hajó konyhaszekrényének vonalába? Válas�szon a piacon jelenleg elérhető legnagyobb kínálatból. Számtalan
modell, méret és felszereltség tartozik ide.

A következő oldalakon áttekintést adunk az elérhető modellsorozatokról és azok kiváló jellemzőiről. Ha meglévő hűtőszekrényét újra,
tetszetősebbre, jobban felszereltre, kisebb fogyasztásúra cserélné,
segítségére lehet a 35. oldalon található modelltáblázat.

LAKÓKOCSIK ÉS LAKÓAUTÓK

JACHTOK ÉS HAJÓK

CAMPER-EK (FURGONBÓL ÁTALAKÍTOTT MINI LAKÓBUSZOK)

Háromféle energiaforrásról üzemeltethető, hangtalan abszorpciós hűtőszekrények, vagy nagyteljesítményű kompresszoros hűtőszekrények

Nagyteljesítményű kompresszoros hűtőszekrények – minden időjárási körülmények között – még a trópusi vizeken is – megbízhatóan
működnek

„Karcsúsított” hűtőszekrények – ugyanolyan jól
felszereltek, mint a hozzájuk hasonló nagyobb
modellek
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

LAKÓKOCSIKHOZ ÉS LAKÓAUTÓKHOZ
Csendes abszorpciós hűtés háromféle energiforrásról, vagy erőteljes, rendkívül hatékony kompresszoros
technológia – a választás az Ön kezében van.
•
•
•
•

ÚJ Dometic 10-es sorozat – a „mobil” életmód jövője
Dometic 8-as sorozat – óriási választék
Dometic 5-ös sorozat – kompakt klasszikusok
Dometic CoolMatic CRX sorozat – 3 az 1-ben csak hűtés, csak mélyhűtés vagy mindkettő

JACHTOKRA ÉS HAJÓKRA
A kompresszoros hűtőszekrények tökéletes választást jelentenek hajókra, legalább három ok miatt.
1. A kompresszoros hűtés a élelmiszerek útközbeni hidegen tartásának legenergiatakarékosabb módja, egyben a
lehető legjobban használja fel az akkumulátorok értékes energiáját, vagy a parti hálózati áramot.
2. Dőlt helyzetben is jól működnek (pl. ha a hajó megdől vitorlázás közben)
3. Csekély szellőzést igényelnek. A hűtőegység hűtése levegővel vagy tengervízzel történhet.
• Dometic CoolMatic CRX sorozatok – 3 az 1-ben csak hűtés, csak mélyhűtés vagy mindkettő
• Dometic CoolMatic HDC – XXL méretű kompresszoros hűtés – az ideális választás nagy jachtokra és hajókra

CAMPEREKHEZ (FURGONBÓL ÁTALAKÍTOTT MINI LAKÓBUSZOKHOZ)
Teljes felszereltségű hűtőszekrényt keres a camperébe? Íme:
• ÚJ Dometic RC 10.4: A 10-es sorozat első kompresszoros hűtőszekrénye camperekhez – ugyanolyan jól
felszerelt, mint „nagyobb testvérei”
• Dometic CoolMatic CRX sorozatok – 3 az 1-ben csak hűtés, csak mélyhűtés vagy mindkettő
• Dometic RMV 5305: Az 5-ös sorozat camperbe való hűtőszekrénye a 8-as sorozat extráival
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ÚJ! DOMETIC 10-ES SOROZAT

ÜDVÖZÖLJÜK A
MOBIL ÉLETMÓD JÖVŐJÉBEN!
Új, 10-es sorozatú abszorpciós hűtőszekrényeink megváltoztatták
az élelmiszerek és italok lakókocsikban és lakóautókban való frissentartásának módját. Szemet gyönyörködtetők és egyszerűen
használhatók, számos új jellemzőjük pedig extra kényelmi funkciókat kínál: kétzsanéros ajtajaik balra és jobbra is nyithatók, elegáns
alumíniumfogantyúik a hűtő teljes magasságában használhatók.
A készülékek új kezelőszervekkel, új zöldséges rekesszel, új hűtőegységgel rendelkeznek, mely gondoskodik a ketagória legjobb
hűtőteljesítményéről – hogy csak néhányat említsünk a különleges
jellemzők közül.
Díjnyertes formatervezés:
A hivatalos Dometic 10-es sorozatának új abszorpciós hűtőszekrényei a 2018 januári CMT turisztikai kiállításon – azaz még a piaci
bevezetés előtt – elnyerték a rangos Európai Innovációs Díjat a járműtartozékok kategóriában.

EGYEDÜLÁLLÓ SZABADALMAZTATOTT MEGOLDÁS
KÉTZSANÉROS AJTÓ
Az abszorpciós hűtőszekrényeink 10-es sorozata különleges előnyt kínál: a kétzsanéros ajtót. Szabadalmaztatott megoldásunknak köszönhetően a hűtőszekrény bármelyik
oldalra, balra vagy jobbra is nyitható a zsanér átszerelése nélkül. Egyszerűen csak használja az ajtó két szélének teljes hosszábban felszerelt kényelmes alumíniumfogantyú
egyikét. A kétpontos zárrendszer minden körülmények között szilárdan a helyén tartja
az ajtót.

18 — DOMETIC.COM

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 39. oldalon

FRISSENTARTÓ ZÖLDSÉGES REKESZ

SOKOLDALÚ BELSŐ KIALAKÍTÁS

LED/TFT KEZELŐPANEL

Állítható elválasztókkal, szabályozható
páratartalommal és külön rácsos polcként
funkcionáló fedéllel

Intelligens tárolási megoldások
minden hűtendő termék számára – még a
borospalackoknak is

A kívánt hőmérséklet, az üzemmód
(energiaforrás) és a kényelmi funkciók intuitív
beállítása.

LED-VILÁGÍTÁS

ALUMÍNIUM FOGANTYÚK AZ AJTÓ
MINDKÉT SZÉLÉNEK

PRAKTIKUS TARTOZÉKOK

A hűtőszekrény rekeszeinek egységes,
energiatakarékos megvilágításához

teljes hosszában, a balról vagy jobbról
történő kényelmes nyitás érdekében

Egymásra rakható tárolók, jégkockatartó
és tojástartó
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 38. oldalon

DOMETIC 8-AS SOROZAT

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK
Szeretne egy 8-as sorozatú, egyajtós, közepes űrtartalmú hűtőszekrényt lakókocsijába/-autójába, kerékdob kivágással vagy anélkül?
Akkor jó helyen jár. Határozza meg a hűtőszekrény kívánt szélessé-

12 V

230 V

GÁZ

gét és válassza ki, milyen energiaforrásról kívánja használni. Ennek
alapján gyorsan rá fog találni az „Ön hűtőszekrényére” és a kiváló
minőségű 8-as sorozat minden kényelmi funkcióját élvezheti.

AUTOMATIKUS
ENERGIAFORRÁS-KIVÁLASZTÁS

CSENDES

Napenergia, akkumulátor, vezetékes hálózati
áram vagy gáz

Szabadalmaztatott,
könnyen kivehető
fagyasztórekesz

SZABADALMAZTATOTT MEGOLDÁS
Nagy, könnyen kivehető fagyasztórekesz

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ

Dometic
Kühlschränke

DOMETIC RM
Abszorpciós hűtőszekrények –
egyajtós modellek
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 37. oldalon

DOMETIC 5-ÖS SOROZAT

KOMPAKT KLASSZIKUSOK
A Dometic 5-ös sorozatának hűtőszekrényei tökéletesen
illeszkednek a lakókocsikban/-autókban rendelkezésre álló
helyhez, miközben belső terük feltűnően tágas. Különböző
méretben elérhetőek, 60 – 80 liter közötti űrtartalommal – és
természetesen kerékdob fölé beépíthető kivitelben is.

12 V

230 V

GÁZ

A „kompakt klasszikusokat” korszerű megjelenésük és kényelmes
kezelőszerveik teszik vonzóvá. E sorozat felszereltségéhez tartozik
még a LED-es belső világítás, az akkumulátoros gyújtás, valamint a
230 V-ról és gázról egyaránt működő termosztátos hőmérsékletszabályozás.

CSENDES

BIZTONSÁGI AJTÓZÁR SZELLŐZÉSI
LEHETŐSÉGGEL

FAGYASZTÓREKESZ
Kerékdob
feletti
modellként
is elérhető

DOMETIC RM 5310

DOMETIC RM 5380 / 5330

Abszorpciós hűtőszekrény, 60 l,
akkumulátoros gyújtás

Abszorpciós hűtőszekrény, 80 l, akkumulátoros gyújtás,
5330: kerékdob feletti modell, 70 l
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 36 – 37. oldalon

DOMETIC RMV 5305

KOMPAKT ABSZORPCIÓS
HŰTŐSZEKRÉNY
CAMPEREKHEZ KIALAKÍTVA
El fog férni egy teljes felszereltségű hűtőszekrény a camperben? Hát persze!
Vegyünk például egy RMV 5305-öst. Kompakt külső méreteivel az új
73 literes abszorpciós hűtőszekrény tökéletesen illik a camperekbe.
Beszerelhető a keskeny bútor felső részébe is, miközben alatta elegendő hely marad egy nagyobb ruhásszekrény számára.

TIPP
RMV 5305
5-ÖS SOROZATÚ HŰTŐSZEKRÉNY,
A 8-AS SOROZAT KÉNYELMI
FUNKCIÓIVAL
Egyedi megoldások camperekhez (furgonból átalakított mini lakóbuszokhoz) Az
RMW 5305 beszerelhető a keskeny bútor
felső részébe is, elegendő helyet hagyva
maga alatt egy nagyobb ruhásszekrény számára. A friss és a fagyasztott élelmiszerek
számára 73 liter űrtartalom áll rendelkezésre. Ez kiegészül még néhány extrával a 8-as
sorozatból: szabadalmaztatott, kivehető
fagyasztórekesz, automatikus energiaforrás-választás, érintős kezelőpanel.

Ideális
camperekhez!

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ

Dometic
Kühlschränke

DOMETIC RMV 5305
Abszorpciós hűtőszekrény,
73 l, megfordítható zsanérral, AES
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 40–41. oldalon

ÚJ! DOMETIC 10-ES SOROZAT RC

KOMPRESSZOROS ERŐ
CAMPEREKHEZ
Mi számít Önnek, amikor útra kel a camperével? Hogy nap mint nap
átélheti a szabadság és függetlenség érzését? Hogy bármikor spontán
változtatni tud az útirányon? Hogy ismeretlen tájakat fedezhet fel? Vágjon neki – a Dometic 10-es sorozatú kompresszoros hűtőcsaládja biztosítja a kívánt függetlenséget A sorozat kompresszoros hűtőszekrényei
kompakt külső méretük ellenére lenyűgöző hűtőteljesítményt nyújtanak és még fagyasztórekesz is tartozik hozzájuk. Nyugodtan kalandozhat bármerre, akkor sem fog útközben hiányt szenvedni, ha olyan
helyre sodródik, ahol nem tud minden nap friss élelmiszert vásárolni.

ÚJ!

10-es sorozat
kompresszoros
hűtéssel

TIPP
COOLMATIC CRX 65
3 AZ 1-BEN
HŰTŐSZEKRÉNY

12 / 24 V

DOMETIC RC 10.4 90

DOMETIC RC 10.7 70

Kompresszoros hűtőszekrény, 90 l,
12 / 24 V egyenáram

Kompresszoros hűtőszekrény, 70 l,
12 / 24 V egyenáram

Sokoldalú kompresszoros
hűtőszekrényünk a szükséges szabadságot nyújtja Önnek. Klasszikus módon használhatja egyidejűleg hűtésre és fagyasztásra, vagy
a fagyasztórekeszt kiemelve a teljes belteret kihasználhatja hűtésre
vagy fagyasztott áru tárolására.
További részletekért látogasson
el a 24 – 25. oldalra!
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DOMETIC CRX / CRX S

3 AZ 1-BEN HŰTŐSZEKRÉNYEK
Hűtőszekrény, fagyasztószekrény vagy a kettő kombinációja:a
CoolMatic CRX sorozat kompresszoros hűtőszekrényei remekül
igazodnak az Ön igényeihez. Ha nagyobb hűtő- vagy fagyasztószekrényre van szüksége, mélyhűtőrekeszt könnyen kiveheti a készülékből. A kívánt hőmérséklet a belső falba süllyesztett, elegáns
LED-fénnyel megvilágított érintős kezelőpanelen állítható be. A
háttérben intelligens elektronika működik: a rendszer szabályozza
a kompresszor sebességét, amivel akár 25%-os energiamegtakarítást is elérhet.

12 / 24 V

100 – 240 V
(CRX 140)

A KIVEHETŐ FAGYASZTÓREKESZNEK
KÖSZÖNHETŐEN RUGALMASAN
HASZNÁLHATÓ HŰTŐTÉR*

„Soft touch” érintős kezelőpanel
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Tágas zöldséges rekesz a hűtőszekrény teljes
szélességében.

beszerelhető hagyományos vagy süllyesztett
kerettel

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 és CRX 80
A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 38. oldalon

• Öt modell közül választhat: ezek 45 és 130 liter közötti
űrtartalmúak, szabvány ajtóval vagy új fejlesztésű
rozsdamentes acél ajtóval
• 3 az 1-ben sokoldalú belső megoldás. Hűtés vagy fagyasztás
a teljes belső űrtartalomban, vagy a kettő kombinációja
(CRX 50, CRX 65 és CRX 80)
• A változtatható sebességű kompresszor három
teljesítményfokozattal biztosítja a hatékony, csendes működést

• A ventilátor sebessége automatikusan igazodik a környezeti
hőmérséklethez: teljes fordulatszám magas külső hőmérséklet
esetén, csökkentett fordulatszámú szuper-csendes működés
alacsony környezeti hőmérséklet esetén.
• Tökéletes hőmérsékletszabályzás az új fejlesztésű „soft touch”
érintős kezelőpanelnek köszönhetően
• Kétfunkciós ajtózár (reteszelés / szellőzés)
• A hagyományos vagy süllyesztett rögzítőkeret tartozékként
kapható

Rozsdamentes
acél ...

… vagy
rozsdamentes
acél hatású
elülső rész

DOMETIC COOLMATIC CRX S

DOMETIC COOLMATIC CRX

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram, rozsdamentes acél elülső
rész, 45 – 130 l

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram, rozsdamentes acél hatású
elülső rész, 45 – 130 l
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 44/45. oldalon

DOMETIC COOLMATIC HDC

KOMPRESSZOROS TELJESÍTMÉNY
XXL-es kompresszoros hűtés
A hűtőszekrények között ennél nem nagyon van nagyobb! 173
vagy 277 literes hűtőtérfogatukkal (a tágas fagyasztórekesszel
együtt értendő) a CoolMatic HDC sorozat hűtőszekrényei ideális
választást jelentenek nagy hajókra, nagy személyzet és nagyobb
utazások esetén.

VILÁGÍTSA BE AZ UTAT
A hűtő világításának köszönhetően
könnyedén megtalálja, amit keres.

BIZTONSÁGI ÜVEG
Biztonsági üveggel, ami tovább emeli
a készülék minőségi jellegét

DOMETIC COOLMATIC HDC 275

DOMETIC COOLMATIC HDC 195

Kompresszoros hűtőszekrény, 277 l

Kompresszoros hűtőszekrény, 173 l
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 36. oldalon

DOMETIC COMBICOOL RF / RGE

SZABADONÁLLÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK
A szabadonálló hűtőszekrény előnye, hogy ott használja, ahol csak
akarja – akár elősátorban, hétvégi házban vagy erdei faházban. Abszorpciós hűtőszekrényeink ágy mellett elhelyezve is használhatók, mivel teljesen zajtalanul működnek. Három modell közül választhat:

CombiCool RF 60 / RF 62: Két jól bevált modell, amely háromféle
energiaellátási lehetőséggel (12 V egyenáram / 230 V váltóáram /
gáz üzemmód) a világ legtávolabbi csücskébe is elkíséri Önt.
Mindkettő tágas fagyasztórekesszel rendelkezik.

RGE 2100: Ez a 96 literes hűtőszekrény gázzal vagy vezetékes
elektromos hálózatról működtethető. Kényelmi funkciói közé tartozik a kivehető fagyasztórekesz és a külön tárolórekesz gyümölcsök
és zöldségek részére.

CSENDES

230 V

12 V

GÁZ

Kivehető
fagyasztórekesz

DOMETIC RGE 2100

DOMETIC COMBICOOL RF 62

DOMETIC COMBICOOL RF 60

Szabadonálló abszorpciós hűtőszekrény,
96 l /Gáz / 230 V váltóáram

Szabadonálló abszorpciós hűtőszekrény,
56 l, gáz / 12 V egyenáram /
230 V váltóáram

Szabadonálló abszorpciós hűtőszekrény,
61 l, gáz / 12 V egyenáram /
230 V váltóáram
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 42/43. oldalon

DOMETIC COOLMATIC CRD / CRX D / CD

FIÓKOS RENDSZERŰ (KIHÚZHATÓ)
HŰTŐSZEKRÉNYEK
Szereti, amikor a hűtő tartalma egy mozdulattal kigördíthető?
CoolMatic CRD és CRX sorozathoz tartozó fiókos rendszerű hűtőszekrényeink lehetővé teszik a hűtő tartalmának kényelmes áttekintését. A frissítő italoknak fix helyük van a palacktartón. A kivehető
fagyasztórekesz révén szükség esetén több hely nyerhető a hűtőben.

Javaslatunk:
Ha tényleg nagyon szűkös a rendelkezésre álló hely, akkor nézze
meg a beépíthető CoolMatic CD 20 / CD 30 hűtőfiókjainkat A 20, ill.
30 literes modellek könnyen beilleszthetők a meglévő tárolórekeszekbe. Hajós használat esetén a hajóhídon is elférnek. Könnyen
kihúzhatók, biztonságosan záródnak, illeszkedő rögzítőkerettel
szállítjuk őket.

Kivehető
fagyasztórekesz
12 / 24 V

Fekete,
fehér vagy
rozsdamentes
acél elülső
résszel

DOMETIC COOLMATIC
CRD 50 / CRD 50S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65D / CRX 65DS

DOMETIC COOLMATIC
CD 20 / 30

Fiókszerűen nyíló hűtő és fagyasztó,
12 / 24 V egyenáram, 38,5 l

Fiókszerűen nyíló hűtő és fagyasztó,
12 / 24 V egyenáram, 57 l

Kompresszoros hűtőfiók,
20 l vagy 30 l
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 42

DOMETIC COOLMATIC CB

HELYTAKARÉKOS FELÜLNYÍLÓ HŰTŐK
Mit lehet tenni, ha kisebb lakóbautókban, camperekben, hajókon nincs elegendő hely a hűtőszekrény számára? Vegye
szemügyre Dometic CoolMatic CB 40-es és CB 30-os felülnyíló hűtőinket! Ahol a magasság és szélesség korlátozott, ott ezek a hűtők
a szekrény mélységét használják ki. Helyszűke esetén a hűtőegység levehető és külön elhelyezhető.

SZERELÉSI TIPPEK
Lefelé áll több hely rendelkezésre?
Akkor a CB 40-es lesz a megfelelő választás az aljára szerelt hűtőegységgel.
Inkább hátrafelé lenne több hely?
Ebben az esetben a CB 36-os modellt
ajánljuk, amelyen oldalra szereltük a
hűtőegységet.

12 / 24 V

DOMETIC COOLMATIC
CB 40

DOMETIC COOLMATIC
CB 36

Beépített kompresszoros hűtőláda,
40 l, 12 / 24 volt egyenáram

Beépített kompresszoros hűtőláda,
36 l, 12 / 24 volt egyenáram
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HŰTÉSI MEGOLDÁSOK EGYEDI
MÉRETBEN
Ha a szabványméretű hűtőszekrény nem megfelelő, egyedi hűtőtér
kialakítására van szükség – ColdMachine hűtőegységeinkkel ez
igazán egyszerű feladat. Az előre feltöltött hűtőközegnek és önzáró
szelepcsatlakozóknak köszönhetően házilagosan is könnyűszerrel
beszerelhetők.

A ColdMachine hűtőegységek szabályozott fordulatszámú kompresszorokkal működnek. Nagyteljesítménnyűek, gazdaságosak, és
szuper-csendesen működnek, a dőlésszögre nem érzélkenyek és
12 / 24 voltos egyenáramra csatlakoztathatók. Három különböző
modellsorozat kapható, mellyel minden alkalmazást le tudunk fedni.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ ÉS MINDEN PÉNZTÁRCÁNAK MEGFELELŐ HŰTŐEGYSÉGEK
KISEBB ŰRTARTALMÚ HŰTŐREKESZEKHEZ
ÉS HIDEG VIZEKRE

KÖZEPES ŰRTARTALMÚ HŰTŐREKESZEKHEZ
ÉS MELEGEBB VIZEKRE

3-féle

elpárologtató
választható
DOMETIC COLDMACHINE 50-ES SOROZAT

7-féle

elpárologtató
választható

RENDKÍVÜL NAGY ŰRTARTALMÚ
HŰTŐREKESZEKHEZ, MÉLYHŰTÉSRE ÉS TRÓPUSI
VIZEKRE

3-féle

elpárologtató
választható

DOMETIC COLDMACHINE 80-AS SOROZAT

DOMETIC COLDMACHINE 90-ES SOROZAT

Megfizethető belépő szintű hűtőegységek

Kiváló ár-érték arány

A legmagasabb igényeket is kielégíti

2-féle különböző alakú léghűtéses hűtőegység

3-féle különböző alakú léghűtéses hűtőegység

3-féle különböző alakú léghűtéses hűtőegység

3-féle illeszkedő elpárologtató típus

7-féle illeszkedő elpárologtató típus + 1 db hidegvizes
tartály

3-féle illeszkedő elpárologtató típus + 1 db hidegvizes
tartály

130 literes hűtő űrtartalomig

250 literes hűtő űrtartalomig

400 literes hűtő vagy 200 literes fagyasztórekesz
űrtartalomig
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 46 – 51. oldalon

	A MEGFELELŐ HŰTŐEGYSÉG
ÉS BEÉPÍTÉSI HELY KIVÁLASZTÁSA
Kondenzátor: Léghűtés vagy vízhűtés?
A léghűtéses hűtőegységek egyszerűbben telepíthetők, mint a vízhűtésesek, és többnyire ugyanolyan hatékonyak, mivel a hajótörzs vízszint alatti részén a levegő hőmérséklete alig magasabb a víz hőmérsékleténél.
A vízhűtés akkor ajánlott, ha a hűtőegység a gépházba van beszerelve vagy ha a jacht
túlnyomó részt trópusi vizeken hajózik.

Házilagosan
beszerelhető

Elpárologtató: lemezes, bordás vagy légkeveréses?
Az elpárologtató kulcsszerepet játszik minden hűtőrendszerben. Mint a neve is mutatja,
feladata a hűtőközeg elpárologtatása, vagyis folyékonyból gáz halmazállapotúvá
alakítása. Eközben hőt von el a hűtőtérből. Minél nagyobb az elpárologtató felülete,
annál több hőt tud elnyelni és annál nagyobb a teljesítménye.
A költséghatékony lemezes elpárologtatók kisebb hűtőterekhez ideálisak.
A bordás elpárologtatók akár ötször akkora felülettel is rendelkeznek, mint a velük
azonos méretű lemezes elpárologtatók. Ha a hőcserét ventilátorokkal fokozzuk
(levegő-keringető elpárologtatók), még trópusi hőmérsékleti viszonyok között is
kiváló hűtési és fagyasztási teljesítmény érhető el.

Az ideális beépítési hely: Hol a leghidegebb a levegő
a hajón?
Egyértelmű válasz: a vízfelszín alatt. Itt van a hűtőegység a legjobb helyen, mivel a levegő eleve hűvös a víz hőmérséklete
miatt. A Dometic hűtőegységek változatos kialakításuknak köszönhetően nehezen hozzáférhető helyekre is beszerelhetők.
A beszerelés során gondoskodni kell a hűtőegység megfelelő
szellőzéséről. Ez egy egyszerű réselés vagy perforálás útján is
megoldható, de tartozékként szellőzőrács is kapható.
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A MEGFELELŐ ELPÁROLOGTATÓ
KIVÁLASZTÁSA
A Dometic VD sorozat az elpárologtatók és hidegvizes tartályok
nagy választékát kínálja. A maximális rugalmasság érdekében valamennyi elpárologtatónk függőlegesen és vízszintesen egyaránt
beszerelhető. A kényelmes hőmérséklet-szabályozás érdekében a
fokozatmentesen állítható külső termosztát LED-es visszajelzőkkel
van ellátva Önzáró szelepcsatlakozók könnyítik meg a beszerelést.
Az Ön alkalmazásához a legmegfelelőbb elpárologtató
kiválasztása az alábbiaktól függ:
• Az alkalmazott hűtőegység típusától (pl. 50-es vagy 80-as
sorozat)
• A lehűtendő rekesz méretétől
• Az alkalmazás jellegétől: hűtés vagy mélyhűtés

VD-02

VD-07

VD-03

VD-04

VD-05

VD-08

VD-09

Lemezes
elpárologtató

O alakú
elpárologtató

Bordás
elpárologtató

L alakú
elpárologtató

Lemezes
elpárologtató

Derékszögű
elpárologtató

O alakú
elpárologtató

sorozat

50

50

80

80

80

80

80

Hűtőteljesítmény
(-ig)

50 l

100 l

200 l

200 l

100 l

70 l

180 l

–

–

–

–

–

Ø

Ø

Típus

Mélyhűtés

A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 46 – 51. oldalon
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A műszaki adatokat és a teljes kínálatot lásd a 46 – 51. oldalon

ADAPTÍV FORDULATSZÁMSZABÁLYZÓS KOMPRESSZOROK
Minden hűtőrendszer kompresszorból, kondenzátorból és elpárologtatóból áll. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon üzemelni, e három fő
komponensnek összehangoltan kell együttműködnie.
A Dometic választékában számos különböző kondenzátort és elpárologtatót talál, amelyek optimálisan kombinálhatók egymással.
Kizárólag adaptív fordulatszámszabályzós kompresszorokat használunk, amelyeknek a fordulatszáma igazodik a teljesítményi követelményhez. Hűtőrendszereink nagy fokú hatékonyságát az alábbi
tényezők biztosítják:

•	A kompresszor fordulatszáma pontosan alkalmazkodik a
többi rendszerkomponens (elpárologtató és kondenzátor)
adott teljesítmény-igényéhez.
•	Minden kompresszorhoz léteznek különböző formájú
és méretű lemezes és bordás elpárologtatók. Ezáltal
mindenféle alakú hűtőrekesz optimálisan felszerelhető és a
kompresszor teljesítményéből is a legtöbbet lehet kihozni.
•	Dinamikusan szellőztetett vagy vízhűtéses
kondenzátoregységek biztosítják a szükséges hőleadást.

Vonzó csomagár!

TIPP – CSOMAGBAN JOBBAN MEGÉRI
Hűtőegység + elpárologtató
Miért bajlódna az összeállítással, mikor kedvező áron egy teljes
csomagot is kaphat? Az alábbi két összeállítás-csomag – melyek
az egyik legkeresettebb belépő szintű hűtőegységünkön, a
Dometic ColdMachine CU 55-ön alapulnak – kiváló megoldást
nyújtanak kisebb hűtőteljesítmény-igény esetén, vagy hideg
vizeken történő használat során.

DOMETIC CU-55 + VD-01

DOMETIC CU-55 + VD-07

Komplett hűtőrendszer L alakú
elpárologtatóval, max. 100 l
hűtőtérfogatig
Cikksz. 9105306621

Komplett hűtőrendszer O
alakú elpárologtatóval, max.
130 l hűtőtérfogatig
Cikksz. 9105306622
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CSERÉLJE A RÉGIT
ÚJRA!
Szeretné jó öreg Dometic hűtőszekrényét 5-ös, 8-as vagy 10-es
sorozatú modellre cserélni és ezáltal nagyobb kényelmet, korszerű
technológiát és szemet gyönyörködtető látványt élvezni a mobil
konyhájában?
Itt utánanézhet, mely modell illene méretben leginkább elképzeléseihez: dometic.com/rv
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RÉGI

ÚJ

RÉGI

RM 200

RM 4365LM**

RM 4210

RM 7365L

RM 4211 LM

RM 5310

RM 6270

RM 4200

RM 7270L

RM 4230 L

RM 6271
RM 5330

RM 7271L

RM 2251

RM 6291

RM 300P/A

RM 7291L

RM 301**
RM 4300

RM 6401
RMS 8500

RM 7401L

RM 4290L

RM 4501L

RM 7290L

RM 7501L

RM 2254

RM 7601L

RM 4360L

RM 8400

RM 7360L
RM 4400 LM
RM 400P/C
RM 4181M
RM 185R**

már nem kapható / nem cserélhető

RM 275
RM 4281 LM

RMS 8400

RMS 8401

RMS 8501

RM 8501

RMD 10.5 T

RM 4505L
RM 7505L

RM 8500

RM 8401

RM 4270

RM 2210

RM 270

ÚJ

RMD 10.5 T

RM 7605L
RMD 8501
RMD 8505
RMD 8551
RMD 8555

RMD 10.5 T

RMD 10.5 XT

RM 5380
** Csere esetén a bútor kisebb mértékű átalakítást igényel.

RM 4261
RM 2253
RM 4361LM
RM 6361L

RM 8401

RM 7361 L
RM 4401LM
RM 400R

RM 8501

RM 415
RM 4405LM

RM 8505

RM 7405L
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4.27 / Dometic CombiCool RF

4.28 / Dometic RGE

MŰSZAKI ADATOK

ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
Cikkszám

Cikkszám UK

RF 60

RF 62

RGE 2100

9105203240 (50 mbar) D, CH, A
9105203244 (30 mbar**) D, CH, A
9105203241 (30 mbar) DK, FIN, N, S
9105203243 (28 – 37 mbar) F, I, E, NL

9105203590 (50 mbar) D
9105203591 (28 – 37 mbar) F, I, E, NL
9105203623 (30 mbar) DK, Fi, N, S

9105704684 (50 mbar) D, CH, A
9105706621 (30 mbar) DK, FIN, N, S
9105704686 (30 mbar) I, E, NL
9105704688 (28 – 37 mbar) F

9105203242 (28 – 37 mbar)

9105203768 (28 – 37 mbar)

9105704687 (28 – 37 mbar)

kb. 61
–

kb. 56
5

102 fagyasztórekesz
nélkül
96
9

12 V egyenáram / 230 V váltóáram
LPG

12 V egyenáram / 230 V váltóáram
LPG

230 V váltóáram
LPG

Bruttó űrtartalom (l)
fagyasztórekesszel
fagyasztórekesz
Csatlakozók
Hőmérséklet-tartomány

Gyújtásrendszerek
Akkumulátor-gyújtás
Piezo gyújtás
AES*
Méretek (szé x ma x mé, mm)
Súly (kb. kg) fagyasztórekesszel
Teszt jelzések
Tanúsítvánnyal rendelkezik a
gázüzemű berendezésekről szóló
90/396/EEC irányelv szerinti megfelelőségről
e-tanúsítvány (járműipari EMC irányelv)

hűtés akár 30 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá

hűtés akár 30 °C-kal a környezeti
hőmérséklet alá, fagyasztórekesz
−12 °C-ig

•
–
–

•
–
–

–
•
–

486 x 615 x 490

486 x 617 x 490

531 x 859 x 558

26

25

33,3

•
–

* AES: Automatikus energiaforrás-választó
**tömlővel, használat csak gáz-aljzatra
csatlakoztatva engedélyezett
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4.28 / Dometic 5-ös sorozat

RM 5310

RM 5330

RM 5380

RMV 5305

9105703857

9105703865

9105703862

9500001325

60
5

70
5

80
5

73
8

12 V egyenáram / 230 V váltóáram
LPG 30 mbar

12 V egyenáram / 230 – 240 V váltóáram
LPG 30 mbar

Hűtőszekrény +7 °C, fagyasztórekesz −12 °C-ig, 32 °C-os környezeti hőmérsékletig (az SN klímaosztálynak felel meg)

•
–
–

•
–
–

•
–
–

–
–
•

486 x 618 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 479

20

22

24

24,5

•
•
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4.28 / Dometic 8-ös sorozat

MŰSZAKI ADATOK

ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

RM 8400 / 8401

RMS 8400 / RMS 8401

RM 8500 / 8501 / 8505

RM 8551 / 8555

Cikkszám
(bal oldali ajtózsanér)

RM 8400 / 9500001551
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580
RMS 8401 / 9500001584

RM 8500 / 9500001560
RM 8505 / 9500001568

RM 8555 / 9500001573

Cikkszám
(jobb oldali ajtózsanér)

RM 8400 / 9500001550
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579
RMS 8401 / 9500001583

RM 8500 / 9500001559
RM 8505 / 9500001567

RM 8555 / 9500001572

Bruttó űrtartalom (l)
fagyasztórekesz nélkül
fagyasztórekesszel
fagyasztórekesz

90
87
8

80
77
8

100
96
9

115
111
12

12 V egyenáram / 230 V váltóáram / LPG 30 mbar

Csatlakozók
Hőmérséklet-tartomány
Gyújtásrendszerek
Akkumulátor-gyújtás
MES (kézi energiaforrás-kiválasztó)
AES (automatikus energiaforrás-kiválasztó)
Méretek (szé x ma x mé, mm)
Súly (kb. kg) fagyasztórekesszel
Bevizsgálási jelek
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Hűtőszekrény +7 °C, fagyasztórekesz −12 °C-ig, 32 °C-os környezeti hőmérsékletig (az SN klímaosztálynak felel meg)

RM 8400
RM 8401
–

RMS 8400
RMS 8401
–

RM 8500
–
RM 8505

–
–
RM 8555

486 x 821 x 569

486 x 821 x 569

525 x 821 x 569

525 x 821 x 624

27,5

25,0

27,8

29,0

Tanúsítvány a gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv szerinti megfelelőségről, e-tanúsítvány (járműipari EMC irányelv)

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

4.28 / Dometic 10-ös sorozat

RMS 8500 / 8501 / 8505
RMS 8500 / 9500001588
RMS 8505 / 9500001596
RMS 8500 / 9500001587
RMS 8505 / 9500001595

90
86
9

ÚJ!

ÚJ!

RMD 10.5T

RMD 10.5XT

9600014843

9600014845

153
124
29

177
142
35

12 V egyenáram / 230 V váltóáram / LPG 30 mbar
Hűtőszekrény +7 °C, fagyasztórekesz −12 °C-ig, 32 °C-os környezeti hőmérsékletig (az SN klímaosztálynak felel meg)

RMS 8500
–
RML 8555

_
_
•

_
_
•

525 x 821 x 569

523 x 1245 x 550

523 x 1245 x 605

25,5

40

41,5

MOBILE LIVING MADE EASY — 39

ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

4.24 / Dometic 10-es sorozat

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

ÚJ!

ÚJ!

KOMPRESSZOROS
HŰTŐSZEKRÉNYEK

RC 10.4 70

RC 10.4 90

CRP 40 / 40S

CRX 50 / 50S

Cikkszám

9105204621

9105204623

9105204440
9105204441

9105306565
9105306566

70
7,5

90
7,5

39
5,3

45
4,4

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

R134a
40 g

R134a
43g

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

MŰSZAKI ADATOK

Befogadóképesség (kb. l)
fagyasztórekesz
Csatlakozók
Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál
(GWP)
Rendszer

Szín
Ház
Ajtókeret
Dekorlemez

Súly (kg)
Méretek (szé x ma x mé, mm)

Teljesen hermetikus kompresszor integrált
vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni
védelemmel / elektronikus biztosítékkal, automatikus
polaritásvédelemmel

CRX / CRP 40:
Fekete
Ezüst
Matt ezüst
(szálcsiszolt rozsdamentes acél
megjelenés)

CRX S S:
Fekete
Ezüst
Rozsdamentes acél (AISI316)

21,5

19 / 21

17

420 x 975 x 450

380 x 536 x 545 (hűtőegységgel
együtt)

380 x 534 x 500

Fekete
Fekete
Magasfényű fekete (ajtódekor cserélhető)

19,5
420 x 821 x 450

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony
feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítékkal, automatikus
polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal,
CRP típus: leszerelhető hűtőegységgel (1,5 m)

TÜV / GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMC irányelv)

Vizsgálati tanúsítványok
/ Opcionális kiegészítő
tartozékok
MPS 35 hálózati adapter a
vezetékes hálózathoz
110 – 240 V > 24 V

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

Szabvány rögzítőkeret
CRX / CRP
CRX S / CRP 40S

–

–

9105306405
9105305676

9105306405
9105305676

Süllyesztett rögzítőkeret
CRX / CRP
CRX S / CRP 40S

–

–

9105306410
9105305671

9105306410
9105305671
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

CRX 65 / 65S

CRX 80 / 80S

CRX 110 / 110S

CRX 140 / 140S

9105306568
9105306569

9105306570
9105306571

9105306572
9105306573

9105306578
9105306580

57
7

78
7,5

104
9

130
11

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram / 100 – 240 V váltóáram

R134a
42 g
0,060 t
1430

R134a
48 g
0,069 t
1430

R134a
47 g
0,067 t
1430

R134a
50 g
0,072 t
1430

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel / elektronikus biztosítékkal,
automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal
CRX:
Fekete
Ezüst
Matt ezüst (szálcsiszolt rozsdamentes acél megjelenés)

CRX S:
Fekete
Ezüst
Rozsdamentes acél (AISI316)

18 / 19

20 / 21

22,5 / 23,5

30 / 31

448 x 525 x 545

475 x 640 x 528

520 x 745 x 558

525 x 815 x 619



TÜV / GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMC irányelv)

9600000445

9600000445

9600000445

–

9105306406
9105305677

9105306407
9105305678

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306411
9105305672

9105306412
9105305673

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675
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ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

4.11 / Dometic CoolMatic CB

MŰSZAKI ADATOK

KOMPRESSZOROS
HŰTŐSZEKRÉNYEK
Cikkszám
Befogadóképesség (kb. l)
fagyasztórekesz
Csatlakozók

CRD 50 / 50S

CRX 65D / 65DS

CB 36

CB 40

9105306581
9105306582

9105306540
9105306548

9105204434

9105204435

38,5
6

57
7

36
–

40
–

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

+10 és −12 között

+10 és −12 között

R134a
60 g
0,086 t
1430

R134a
60 g
0,086 t
1430

Hőmérséklet-tartomány (°C)
R134a
38 g
0,054 t
1430

Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál (GWP)

R134a
38 g
0,054 t
1430

Rendszer

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával,
alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítékkal,
automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható
mechanikus termosztáttal

Szín
Ház
Ajtókeret
Dekorlemez

CRX / CRD:
Fekete
Ezüst
Matt ezüst (szálcsiszolt
rozsdamentes acél megjelenés)

CRX S / CRD S:
Fekete
Ezüst
Rozsdamentes acél (AISI316)

17 / 18

20 / 21

17

19

448 x 525 x 545

410 x 400 x 590

500 x 660 x 260

Súly (kg)
Méretek (szé x ma x mé, mm)
Bevizsgálási tanúsítványok

500 x 534 x 380


Teljesen hermetikus kompresszor beépített vezérlőelektronikával;
elektronikus termosztáttal; alacsony feszültség elleni védelemmel
/ elektronikus biztosítékkal; automatikus polaritásvédelemmel,
leszerelhető hűtőegységgel (1,5 m)
Ház: szürke, dekorpanel: világosszürke

TÜV / GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMC irányelv)

/ Opcionális kiegészítő tartozékok
EPS 100 hálózati adapter
230 V > 24 V

–

–

–

–

MPS 35 hálózati adapter
110 – 240 V > 24 V

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

Rozsdamentes acél rögzítőkeret

–

–

–

–

Szabvány rögzítőkeret
CRX / CRD
CRX DS / CRD S

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

–

–

Süllyesztett rögzítőkeret
CRX / CRD
CRX DS / CRD S

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

–

–
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A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

4.24 / Dometic CoolMatic CD

CD 20 / CD 20W

CD 20S

CD 30 / CD 30W

CD 30S

9600008369 (fekete)
9600008371 (fehér)

9600008370

9105330621 (fekete)
9105330622 (fehér)

9105330620

20
–

20
–

30
–

30
–

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
42 g
0,060 t
1430

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, elektronikus termosztáttal, alacsony feszültség elleni védelemmel /
elektronikus biztosíték, automatikus polaritásvédelem

CD 20: fekete
CD 20W: fekete, fehér elülső rész

Fekete, rozsdamentes acél

CD 30: fekete
CD 30W: fekete, fehér elülső rész

Fekete, rozsdamentes acél

16,1

16,1

18

18

438 x 250 x 565 (hűtőegységgel együtt)

440 x 250 x 730 (hűtőegységgel együtt)

e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMC irányelv)

9600000440

9600000440

9600000440

9600000440

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9105303901

9105303901

9105303901

9105303901

–

–

–

–

–

–

–

–
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ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

4.06 / Dometic CoolMatic HDC

MŰSZAKI ADATOK

KOMPRESSZOROS
HŰTŐSZEKRÉNYEK
Cikkszám
Befogadóképesség (kb. l)
fagyasztórekesz
Csatlakozók
Áramfogyasztás (Ah/h)
12 V-on,
+25 °C
+32 °C
környezeti hőmérsékleten, mindkettőnél +5 °C belső hőmérséklettel
Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál (GWP)
Rendszer

HDC 155FF

HDC 195

HDC 225

HDC 275

9105204436

9105204437

9105204438

9105204439

117
17

173
41

228
44

277
75

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

2,1
3,0

2,2
3,4

2,4
3,3

3,3
5,1

R134a
75 g
0,107 t
1430

R134a
110 g
0,157 t
1430

R134a
130 g
0,186 t
1430

R134a
180 g
0,257 t
1430

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítékkal,
automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal

Szín
Ház
Ajtókeret
Ajtóburkolat
Súly (kg)
Méretek (szé x ma x mé, mm)

Fehér
Fehér
–
32

33

42

52

595 x 820 x 550

500 x 1210 x 585

550 x 1405 x 585

540 x 1775 x 550

–

–

–

–

MPS 50
9600000441

MPS 50
9600000441

MPS 50
9600000441

MPS 50
9600000441

–

–

–

–

/ Opcionális kiegészítő tartozékok
EPS 100 hálózati adapter
230 V > 24 V
Hálózati adapter
110 – 240 V > 24 V
Szellőzőpanel

44 — DOMETIC.COM

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

DOMETIC
HŰTŐSZEKRÉNYEK
ETALON A MOBIL KONYHÁK SZÁMÁRA

ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

HŰTŐEGYSÉGEK
Cikkszám

0
13

220

0
22

160

386

160

165

MŰSZAKI ADATOK

4.07 / Dometic ColdMachine 80-as sorozat

160

4.07 / Dometic ColdMachine 50-es sorozat

386

0
13

220

0
22

COLDMACHINE 54

COLDMACHINE 55

COLDMACHINE 84

COLDMACHINE 85

9105306623

9105306624

9105306597

9105306598

Az 1. és a 2. csomag része

Feszültség
Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál (GWP)
Méretek (szé x ma x mé)
Súly (kg)
Minőségi jellemzők

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

R134a
35 g
0,050 t
1430

R134a
35 g
0,050 t
1430

R134a
45 g
0,064 t
1430

R134a
45 g
0,064 t
1430

386 x 165 x 130 mm

220 x 160 x 220 mm

386 x 160 x 130 mm

220 x 160 x 220 mm

6

6,5

6

6

padlóra szerelhető, korrózióálló rozsdamentes acél talplemez

padlóra szerelhető, korrózióálló rozsdamentes acél talplemez

/ Tartozékok
 ondenzátor szellőztető készlet 2 m-es
K
tömlővel a légkeringés biztosításához
Hálózati adapter, 110 – 240 V › 24 V
EPS 100 Hálózati adapter, 230 V › 24 V

46 — DOMETIC.COM

–

–

9103540107

9103540107

MPS 35 / 9600000445

MPS 35 / 9600000445

MPS 35 / 9600000445

MPS 35 / 9600000445

9600000440

9600000440

9600000440

9600000440

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

220

386

0
13

7
17

220

0
22

230

155

155

230

4.07 / Dometic ColdMachine 90-es sorozat

220

7
17

COLDMACHINE 86

COLDMACHINE 94

COLDMACHINE 95

COLDMACHINE 96

9105306599

9105306600

9105306601

9105306602

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

R134a
45 g
0,064 t
1430

R134a
60 g
0,086 t
1430

R134a
60 g
0,086 t
1430

R134a
60 g
0,086 t
1430

220 x 230 x 177 mm

386 x 155 x 130 mm

220 x 155 x 220 mm

220 x 230 x 177 mm

6,5

6

6

6,5

padlóra szerelhető, korrózióálló
rozsdamentes acél talplemez

padlóra szerelhető, korrózióálló rozsdamentes acél talplemez, AEO elektronika

9103540107

9103540107

9103540107

9103540107

MPS 35 / 9600000445

MPS 50 / 9600000441

MPS 50 / 9600000441

MPS 50 / 9600000441

9600000440

–

–

–
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ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

4.07 / Dometic ColdMachine 50-es sorozat

ELPÁROLOGTATÓK

Cikkszám

0
11

275

Teljesítményfelvétel (~ watt)
Áramfogyasztás (Ah/h)
35 mm-es poliuretán szigeteléssel
50 mm-es poliuretán szigeteléssel
Rendszer

Méretek (szé x ma x mé)
Súly (kg)

48 — DOMETIC.COM

255

90

25

VD-01
L ALAKÚ ELPÁROLOGTATÓ AZ 50-ES
SOROZATHOZ

VD-02 LEMEZES ELPÁROLOGTATÓ
AZ 50-ES SOROZATHOZ

9105306625

9105306627

Az 1. csomag része

Hűtőteljesítmény (l)
35 mm-es poliuretán szigeteléssel
50 mm-es poliuretán szigeteléssel

210

300

240

270

MŰSZAKI ADATOK

VD-07 O ALAKÚ ELPÁROLOGTATÓ
AZ 50-ES SOROZATHOZ
9105306628
A 2. csomag része

max. 80
max. 100

max. 30
max. 50

max. 100
max. 130

35

35

35

1,46
1,17

1,31
1,02

1,46
1,17

Szabvány, L alakú elpárologtató,
beszerelhető vízszintesen és
függőlegesen, önzáró
szelepcsatlakozók, hajlítható
összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal
és LED-es visszajelzővel, fehér
műanyag házban), elektromos
tápkábel kb. 3 m

Lemezes elpárologtató beszerelhető
vízszintesen és függőlegesen, önzáró
szelepcsatlakozók, hajlítható
összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal
és LED-es visszajelzővel, fehér
műanyag házban), elektromos
tápkábel kb. 3 m

Szabvány, O alakú elpárologtató,
beszerelhető vízszintesen és
függőlegesen, önzáró szelepcsatlakozók,
hajlítható összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal és
LED-es visszajelzővel, fehér műanyag
házban), elektromos tápkábel kb. 3 m

300 x 270 x 110 mm

275 x 240 x 25 mm

255 x 210 x 90 mm

1,5

1

1,5

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

375

0
12

375

25

250

82

350

380

285

230

4.07 / Dometic ColdMachine 80-as sorozat

375

25

VD-03 BORDÁS ELPÁROLOGTATÓ
A 80-AS SOROZATHOZ

VD-04 L ALAKÚ ELPÁROLOGTATÓ
A 80-AS SOROZATHOZ

VD-05 LEMEZES ELPÁROLOGTATÓ
A 80-AS SOROZATHOZ

VD-18 LEMEZES ELPÁROLOGTATÓ
A 80-AS SOROZATHOZ

9105306603

9105306604

9105306605

9105306614

max. 170
max. 200

max. 130
max. 170

max. 130
max. 170

max. 100
max. 150

50

45

45

45

1,88
1,46

1,88
1,50

1,88
1,50

1,88
1,50

Vörösréz-alumínium lamellás, nagyfelületű
bordás elpárologtató, beszerelhető
függőlegesen és vízszintesen, önzáró
szelepcsatlakozók, hajlítható
összekötőtömlő, kb. 2,5 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal és
LED-es visszajelzővel, fehér műanyag
házban), elektromos tápkábel kb. 3 m

Szabvány, L alakú elpárologtató,
önzáró szelepcsatlakozók, hajlítható
összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal
és LED-es visszajelzővel, fehér
műanyag házban), elektromos
tápkábel kb. 3 m

Szabvány, lemezes elpárologtató,
önzáró szelepcsatlakozók, hajlítható
összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal
és LED-es visszajelzővel, fehér
műanyag házban), elektromos
tápkábel kb. 3 m

Szabvány, lemezes elpárologtató,
önzáró szelepcsatlakozók, hajlítható
összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal
és LED-es visszajelzővel, fehér
műanyag házban), elektromos
tápkábel kb. 3 m

380 x 230 x 82 mm

375 x 285 x 120 mm

375 x 350 x 25 mm

375 x 250 x 25 mm

2

1,5

1,5

1,5
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ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

4.07 / Dometic ColdMachine 80-as sorozat

4.07 / Dometic ColdMachine 90-es sorozat

141
465

Cikkszám

hűtőteljesítmény (l)
35 mm-es poliuretán szigeteléssel
50 mm-es poliuretán szigeteléssel
Teljesítményfelvétel (~ watt)
Áramfogyasztás (Ah/h)
35 mm-es poliuretán szigeteléssel
50 mm-es poliuretán szigeteléssel
Rendszer

Méretek (szé x ma x mé)
Súly (kg)

50 — DOMETIC.COM

365

0
27

250

90

275

270

MŰSZAKI ADATOK

ELPÁROLOGTATÓK

310

36
0

220

80

VD-08 DERÉKSZÖGŰ
ELPÁROLOGTATÓ
A 80-AS SOROZATHOZ

VD-09 O ALAKÚ ELPÁROLOGTATÓ
A 80-AS SOROZATHOZ

VD-15 LÉGKEVERÉSES
ELPÁROLOGTATÓ A 80-AS
SOROZATHOZ

VD-14N LÉGKEVERÉSES
ELPÁROLOGTATÓ A 90-ES SOROZATHOZ

9105306607

9105306608

9105306612

9105306609

max. 160
max. 180

max. 160
max. 180

max. 200
max. 250

max. 300
max. 400

60

60

60

80

2,50
2,00

2,25
1,75

2,00
1,50

3,33
2,33

Szabvány derékszögű
elpárologtató, önzáró
szelepcsatlakozók,
hajlítható összekötőtömlő
kb. 2 m,
fokozatmentesen
állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék
forgógombbal és LED-es
ellenőrző lámpával, fehér
műanyag házban),
elektromos tápvezeték
kb. 3 m

O-alakú (körkörös)
elpárologtató,
beszerelhető vízszintesen
és függőlegesen, önzáró
szelepcsatlakozók,
hajlítható összekötőtömlő
kb. 2 m, fokozatmentesen
állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék
forgógombbal és LED-es
ellenőrző lámpával, fehér
műanyag házban),
elektromos tápvezeték
kb. 3 m

Nagy teljesítményű
keringetett levegős
elpárologtató fehér
műanyag házban, kefe
nélküli ventilátor, gyors
lehűtés a keringetett
üzemmódnak
köszönhetően, önzáró
szelepcsatlakozók,
hajlítható összekötőtömlő
kb. 2,5 m,
fokozatmentesen állítható
termosztát,
az elpárologtató házába
integrálva

Nagy teljesítményű keringetett
levegős bordás elpárologtató,
nagyobb felületének köszönhetően
különösen hatékony.
Radiális ventilátor nagy légszállíó
teljesítménnyel, fokozatmentesen
beállítható szoba-termosztát az
optimális hőmérséklet-eloszláshoz a
hűtőtérben. Egyszerű szerelés az
önzáró csatlakozóknak és a hajlítható
összekötőtömlőnek (kb. 2,5 m)
köszönhetően. Strapabíró, fehér
műanyag ház

465 x 270 x 360 mm

365 x 141 x 270 mm

220 x 275 x 80 mm

250 x 310 x 90 mm

2,0

2,0

2,0

2,0

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

280

MŰSZAKI ADATOK
330

4.07 / Dometic ColdMachine

305

4.07 / Dometic ColdMachine 90-es sorozat

1373

10

5
14

VD-16 LEVEGŐKERINGTETÉSES,
MÉLYHŰTÉSES ELPÁROLOGTATÓ
A 90-ES SOROZATHOZ

VD-21 LEMEZES ELPÁROLOGTATÓ
A 90-AS SOROZATHOZ

CS-NC15
KOMPAKT HŰTŐEGYSÉG

9105306613

9105306615

9105306593

max. 250 (normál hűtés) /
100 (mélyhűtés)
max. 300 (normál hűtés)) /
150 (mélyhűtés)

max. 200, 35 mm-es poliuretán szigeteléssel
max. 250, 50 mm-es poliuretán szigeteléssel

60

60

60

Áramfogyasztás (Ah/h)
50 mm-es poliuretán szigeteléssel

2,75

2,50 normál (hűtés) /
3,00 (mélyhűtés)

100 mm-es poliuretán szigeteléssel

2,00

2,00 normál (hűtés) /
2,00 (mélyhűtés)

–

–

Nagy teljesítményű levegőkeringtetéses
bordás elpárologtató átlátszó műanyag
házban, önzáró szelepcsatlakozók,
hajlítható összekötőtömlők kb. 2,5 m, az
elpárologtató házába integrált,
fokozatmentesen állítható mélyhűtős
termosztát

Szabvány, nagy felületű lemezes
elpárologtató, önzáró szelepcsatlakozók,
hajlítható összekötőtömlő, kb. 2 m,
fokozatmentesen állítható termosztát
(kívülre szerelhető kék forgógombbal és
LED-es visszajelzővel, fehér műanyag
házban), elektromos tápkábel kb. 3 m,
hűtésre és mélyhűtésre

330 x 280 x 145 mm

1373 x 305 x 10 mm

2,5

4,0

ELPÁROLOGTATÓK /
KOMPAKT HŰTŐEGYSÉG
Cikkszám

hűtőteljesítmény (l)
50 mm-es poliuretán szigeteléssel

max. 130

100 mm-es poliuretán szigeteléssel

max. 200

Teljesítményfelvétel (~ watt)

Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál
(GWP)
Rendszer

Méretek (szé x ma x mé)
Súly (kg)

2,00, 35 mm-es poliuretán szigeteléssel
1,50, 50 mm-es poliuretán szigeteléssel

R134a
60 g
0,086 t
1430
Teljesen hermetikus kompresszor
vezérlőelektronikával és integrált
alacsonyfeszültség elleni védelemmel,
akkuőrrel, elektronikus polaritásvédelemmel,
kefe nélküli egyenáramú ventilátorral,
lamellás kondenzátorral. Nagy teljesítményű,
keringetett levegős bordás elpárologtató
fehér műanyag házban, kefe nélküli
ventilátorral, – a levegőkeringtetés gyors
lehűtést tesz lehetővé.

8,5
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ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

DOMETIC HŰTŐSZEKRÉNY
TARTOZÉKOK
ÚJ!

Rátalált az „Önnek való” hűtőszekrényre? Nagyszerű!
Akkor elvégezheti az utolsó simításokat
A Dometic tartozékválasztékban a tél elleni védelmen
túl megfelelő szellőztetési megoldásokat is talál.
Ugyanott további praktikus kiegészítők is találhatók,
úgy mint egymásra rakható tárolórekeszek, tojástálcák, jégkockatartók, plusz polcok.

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK A 10-ES
SOROZAT
HŰTŐSZEKRÉNYEIHEZ

Cikkszám

Minőségjellemzők

52 — DOMETIC.COM

RMD10.5-RCK

REF-ADAPT

REF-FANKIT

R10-BP

AR-KIT

Tároló polc az RMD 10.5-ös
fagyasztórekeszhez

Hálózati adapter a 10-es
sorozatú abszorpciós
hűtőszekrényekhez.
Igény szerint választható
az alábbi rendszerű
cstalakozódugókkal:

Levegő keringtető készlet a
10-es sorozatú abszorpciós
hűtőszekrényekhez

Akkumulátorcsomag
a Dometic 10-es
sorozatú abszorpciós
hűtőszekrényekhez

Tárolókészlet a 10-es
sorozatú
hűtőszekrényekhez

9600015432

230/240 V CEE
csatlakozódugó, 9600015437
230/240 V UK
csatlakozódugó, 9600015438
230/240 V JST
csatlakozódugó, 9600015439
230/240 V MNL
csatlakozódugó
9600015440

9600017061

9600015427

9600006299

Rendezett belső tér:
a kiegészítő tárolópolccal
optimálisan használhatja ki
10-es sorozatú
hűtőszekrénye
fagyasztórekeszét.

A 10-es sorozat abszorpciós
hűtőszekrényeit egységesen
WAGO csatlakozódugóval
szállítjuk a 230/240 V-os
váltóáramú csatlakozáshoz.

A levegőkeringtető
készlet beszerelése
rendkívül egyszerű.
Biztosítja a hűtőszekrény
optimális szellőzését a
legjobb hűtőteljesítmény
érdekében.
A készlet kimondottan
ajánlott magas környezeti
hőmérséklet vagy
intenzív napsütés esetén.

A hűtőszekrény külső
áramellátásától
függetlenül, teljesen
önállóan működik.
Tökéletesen integrált –
egyszerű felhelyezni, zárt
ajtónál nem látható.
Szabvány AA elemekkel
működik.

Tartalmaz: egymásra
helyezhető tálcákat a
nagyobb és kisebb
árucikkekhez,
rögzítőkészletet, hogy
minden a helyén maradjon,
valamint tojástartót és
jégkockatartót.

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

Szellőzőrácsok

Téli takarók

MŰSZAKI ADATOK

SZELLŐZŐRÁCSOK

LS 100

LS 200

LS 300

LS 330

WA 120/130

EWS 300

Cikksz. fehér

9500000958

9500000959

9105900015

9105707269

9105900018

9105900015

Cikksz. fekete

9500001457

9500001458

Ajtó típus

felső, egyajtós

alsó, egyajtós

9500001460
kétajtós

Fiat Bianco –
egyajtós típusok

Téli takarókészlet,
LS 100 és LS 200

Téli takarókészlet,
LS 300, fehér

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

Cikkszám

Minőségi jellemzők

AR-VKIT

LS-R500

TÁROLÓPOLCOK

AR-EGG

AR-ACF

AR-BI

Levegő keringtető
készlet abszorpciós
hűtőszekrényekhez

Tetőszellőzés a 8-as
és 4-es sorozatú
hűtőszekrényekhez

Polc
fagyasztórekesz helyett

Tojáspolc abszorpciós
hűtőszekrényekhez

Aktív szénszűrő
abszorpciós
hűtőszekrényekhez

Akkumulátoros
gyújtás abszorpciós
hűtőszekrényekhez

9105900007

9105900020

RM / S 8400 / 1
9105703589
RM 8551 / 5
9105703588
RM / S 8500 / 1 / 5
9105703587

9105900009

9105900008

9105900010

Az opcionális
szellőztető tartozék
optimális
teljesítményt biztosít
a 4-es és 8-as
sorozatú
hűtőszekrények
esetén.
Termosztátvezérelt és
rendkívül könnyen
beszerelhető.

Extra szellőzés a 8-as
és 4-es sorozatú
hűtőszekrények
esetén. Használható
LS 200 vagy LS 300
szellőzőráccsal
kombinálva.

Alakítsa ki saját terét: a
fagyasztórekesz
eltávolítását követően
optimalizálhatja a 8-as
sorozatú hűtő belső terét
egy plusz polccal

Legfeljebb hat tojás
biztonságos
tárolásához.
Megfelelő minden
Dometic
hűtőszekrényhez.

Megszünteti a
szagokat a hűtőkben
és egyéb zárt
rekeszekben

Ez az akkumulátoros
gyújtás utólag
beszerelhető minden
olyan piezo-gyújtós
hűtőszekrénybe,
amelynek
kezelőpanelje
műanyag jházban
van.

MOBILE LIVING MADE EASY — 53

ÉTEL ÉS ITAL
HŰTŐSZEKRÉNYEK

ELEKTRONIKUS TARTOZÉKOK
A DOMETIC KOMPRESSZOROS
HŰTŐSZEKRÉNYEKHEZ
Szeretné 12 / 24 V-os kompresszoros hűtőszekrényét a vezetékes
hálózati aljzatról használni? Semmi akadálya! A Dometic CoolPower
tartozék kinálatában garantáltan megtalálja a hozzávaló hálózati
adaptert.

3.17 / Dometic CoolPower

MŰSZAKI ADATOK

804 K
Feszültségátalakító, 24 volt › 12
volt

9600000446

9600000444

9600000439

9600000440

Bemeneti feszültség

–

20 – 30 V
egyenáram

230 V váltóáram /
50 Hz

230 V váltóáram

Kimeneti feszültség

–

12,5 V egyenáram
±10 %

13 V egyenáram

Állandó terhelés

–

4 A / 48 watt

6A

Akkumulátor
feszültsége

–

60 mA

60 mA

ELEKTRONIKUS
TARTOZÉKOK
HŰTŐLÁDÁKHOZ ÉS
HŰTŐSZEKRÉNYEKHEZ

Cikkszám

54 — DOMETIC.COM

EPS 817

EPS 100

M 50U
Feszültségfigyelő
12 V-os
alkalmazásokhoz

Hálózati adapter
Hálózati adapter
12 V-os
12 / 24 voltos
termoelektromos
hűtőkészülékek
hűtőkészülékek 230 voltos hálózatra
230 V-os hálózatra
való
való
csatlakoztatásához
csatlakoztatásához

MPS 35

MPS 50

MPS 80

Hálózati adapter
12 / 24 voltos
hűtőkészülékek
110 – 240 voltos
hálózatra való
csatlakoztatásához

Hálózati adapter
12 / 24 voltos
hűtőkészülékek
110 – 240 voltos
hálózatra való
csatlakoztatásához

Hálózati adapter
12 / 24 voltos
hűtőkészülékek
110 – 240 voltos
hálózatra való
csatlakoztatásához

9600000445

9600000441

9600000442

110 – 240 V váltóáram 110 – 240 V váltóáram 110 – 240 V váltóáram

25 V egyenáram

25 V egyenáram

27 V egyenáram

27 V egyenáram

–

–

–

–

12 / 24 V egyenáram 12 / 24 V egyenáram 12 / 24 V egyenáram

12 / 24 V egyenáram

A műszaki tartalom, specifikációk és készletek a műszaki fejlődés érdekében változhatnak.

A Dometic egy világcég, amely kényelmesebbé teszi a
„hátamon a házam” életstílust, kiváló megoldásokat kínálva
az úton lévők nélkülözhetetlen szükségleteihez.
Így pl. a főzéshez, a személyes higiéniához és a kellemes
hőmérséklet fenntartásához. Lenyűgöző megjelenésű,
ügyes és megbízható termékeket kínálunk.

A TELJES KÉNYELMI KÍNÁLAT
Tekintse meg termékeinket:
dometic.com

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
Net dometic.com

